Tájékoztató
a képviselő-testület április 30-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
19-én a polgármester és Kunfalvi Zoltánné irodavezető a Megyei Kormányhivatal által
szervezett kerékpárút építési koncepcióval kapcsolatos egyeztetésen vett részt.
26-án a sportpálya öltöző felújításának átadó ünnepsége zajlott az SE szervezésében, melyen
dr. Völner Pál államitikár és Popovics György a KEM közgyűlés elnöke is részt vett. Szalai
László egyesületi elnök kezdeményezésére indult beruházás teljes költsége 5 millió 700e Ft
volt.
30-án Bárdos Zoltán képviselő úr, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
emléktárgyat vett át dr. Pintér Sándor belügyminisztertől kiemelkedő szakmai munkája, a
bűnmegelőzés területén végzett munkája elismeréséül.
Április 1-jén indult a menetrend szerinti révátkelés a Dunán. Ezen a napon a Holcim bontási
munkálatainak bejárásán vett részt a képviselőkből álló bizottság, valamint a LECSO.
3-án nyílt meg az Esztergomi Járási Hivatal Dorogi Kirendeltségén működő kormányablak.
Az Intézmények Házának is nevezett épületben működő hivatal átadó ünnepségén vett részt
a polgármester.
4-én 15 órakor beindult a helyi termelői piac a Gerenday kertben. A piacon már több mint 25
árus kínálta portékáját: húskészítményeket, tejet, mézet, sajtokat, zöldséget, palántákat, tojást,
feldolgozott gyümölcsöket, édességet, kézműves árukat. A piac sikerét jelzi, hogy több árus
valamennyi termékét már az első órában elkapkodták.
Elkészült a települést bemutató 7 perces promóciós videó, mely a település turisztikai értékeit
hangsúlyozza. (http://labatlan.hu/latnivalok)
6-án zajlott az országgyűlési képviselők választása.
8-án Esztergomba, az Ister-Granum szervezésében a helyi termékekkel, helyi piacokkal
kapcsolatos konferenciára kapott meghívást a polgármester.
9-én ismét benyújtásra került a települési térfigyelő kamera hálózatot bővítését célzó pályázat.
A korábbi pályázat forráshiány miatt került elutasításra.
Ezen a napon Türr István Főiskola és Képző Intézet képviselői kezdményeztek megbeszélést
a közfoglalkoztatottak ingyenes képzéséről a Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően
levélben kerestük meg a nagyobb cégek vezetőit abból a célból, hogy igényt tartanak-e a
közhasznú foglalkoztatottak foglalkoztatására és igényük szerinti célirányú képzésére.
15-én az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság irányításával elkészült a települési
vízkárelhárítási terv, melyet a Duna és a belterületi vízfolyások adott vízállásainál szükséges
feladatokat rögzíti.
16-án levélben kéréssel fordultunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és
családügyért felelős államtitkárához, hogy az óvoda mellett működtetett bölcsődei csoport
pályázat útján létrejött jelenlegi működtetésének fenntartása érdekében a jogszabályok
átgondolását és módosítását kérjük. Az országban sok hasonlóan működtetett csoportot érint a
kérés.
23-án a Rendőrség napja alkalmából ünnepség volt a nyergesújfalui Térségi Közösségi
Házban, melyen a jegyző asszony vett részt és jutalmat adott át Berki József r. törzsőrmester
körzeti megbízottunknak, valamint Seprenyi István Csaba polgárőrünknek, elismerve a
városban végzett kiemelkedő munkájukat.
25-én az ÁNTSZ képviselőivel tárgyalás zajlott le a fogászati ügyelet megszervezése
kérdésében. A megyeszékhelyen kötelezővé teszi fogászati ügyelet ellátását.
Első napirendi pont során a rendőrségi beszámolót fogadta el a képviselő-testület. Debreczeni
József, rendőrkapitány elmondta, hogy a megyei bűnügyi helyzet jelentős mértékben javult. A

nyomozások eredményessége több mint 15%-kal nőtt. Lábatlanon 91 bűncselekményt
követtek el. Rablások tekintetében 70 % felderítési mutatóval rendelkezik a testület. A
közlekedési balesetek száma ugyancsak csökkent.
Következő napirendi pontban a képviselő-testület megtárgyalta Lábatlani Egyetértés SE.
beszámolóját. Az öltöző felújítását, továbbá az elért sporteredményeket méltatta a testület.
Ugyancsak elfogadásra került a Polgárőrség 2013. évi beszámolója. Bárdos Zoltán elnök
elmondta, hogy a városi rendezvényekre, továbbá a közbiztonsági feladatokra jelentős
kapacitásssal készülnek, jelenleg 46 fő polgárőr segíti a feladatok ellátását.
Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 2013. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta
a képviselő-testület.
Módosításra került a 2014. évi költségvetési rendelet, melyet elsősorban a közmunkaprogram
volumenének növekedése indukált.
Ugyancsak elfogadásra került a 2013. éves gazdálkodásról szóló beszámoló. Az
önkormányzat takarékos gazdálkodással teljesítette a tavalyi évet. Az önkormányzat
hitelfelvételre nem szorult, pénzügyi egyensúlyát egész évben megőrizte.
A településen fizetendő sírhelydíjak 4,5 - 5 %-kal emelkedtek az előző képviselő-testületi
ülésen elfogadottak alapján.
Vita nélkül megszavazta a testület a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót. A
beszámolóban foglalt hiányosságok javítása megtörtént.
Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulás társulási megállapodását módosította a
testület.
Településünk pályázatot nyújt be a rászoruló gyerekek nyári étkeztetésének biztosítása
érdekében, legfeljebb 30 fő részére, 54 napra. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a
Dózsa Gy. úton lévő Gondozási Központban és a Hullám Vendéglőben is biztosítható az
ellátás.
Zengő Óvoda Óvoda utcai épületének (korábbi Micimackó óvoda) tetőfelújítása tárgyában
döntött a testület 800 e Ft többletfedezet biztosításáról. Az épületenergetikai felújítás KEOP
pályázat keretében valósul meg.
Gondozási Központ szakmai programjának módosítása megtörtént az intézményben folyó
demens ellátás bevezetésének érdekében.
Végül a képviselők ingatlanügyekben döntöttek.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

