Tájékoztató a képviselő-testület április 28-i üléséről
Szalai László képviselő a képviselő-testület előtt letette képviselői esküjét. Ollé Ferenc képviselő lemondása
miatt a szavazatszám szerint soron következő képviselő lépett helyébe.
25-én a polgármester Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett
“Bűnmegelőzési projekt” nyitókonferenciáján vett részt.
6-án a Gerenday Közösségi Házban az V. megyei fotópályázat vándorkiállítását követően Nőnapi Koncert
kezdődött, melynek keretében a polgármester köszöntötte a megjelent hölgyeket.
11-én az Ister-Granum Eurorégió a helyi termelői piacokkal kapcsolatos, Csolnokon szervezett workshopjára
hívta meg a polgármestert.
13-án a Március 15-i nemzeti ünnepünk keretében koszorúzásra került sor a Március 15. téren.
17-én Ferencz Andrásné 90 éves szépkorú állampolgárunk köszöntését végezte a polgármester.
Délután a Gerenday Közösségi Házban a “Lábatlaniak itthon” sorozat keretében Kelecsényi Ernő
bemutatkozására került sor, aki a Győri Audi-ETO női kézilabda csapat klubelnökeként a csapat
sporttevékenységét mutatta be. Az eseményre meghívott vendég: Görbicz Anita és Orbán Adrienn volt, akiket
a polgármester köszöntött.
18-án a polgármester az Esztergomi Rendőrkapitányság rendőrségi évértékelőjén vett részt.
Ollé Ferenc képviselő bejelentette lemondását a képviselői tisztségéről.
24-én a Hivatal fizikai dolgozói a Piszkei ltp-en gallyazást végeztek.
25-én a polgármester és a Hivatal műszaki főelőadója Fóton, az Agrolánc Kft. telephelyén szervezett
gépbemutatón tekintette meg a cég által forgalmazott korszerű aprítógépet, melyet megvásárolt az
Önkormányzat.
26-án a TYCO Electronics Hungary Kft. defibrillátor készüléket adományozott önkormányzatunknak, melynek
ünnepélyes átadására a Tyco Esztergom, Amp úti telephelyén került sor. Az életmentő eszközt ingyenes
használatba adással átadjuk a Lábatlani Egyetértés SE-nek. A pálya működési idején kívül a Gondozási
Központban lesz elhelyezve a készülék.
27-én nyitott a termelői piac a Gerenday Kertben.
30-án a Dorogi Rendőrkapitányság Konzultációs Fórumot rendezett, melynek témája a közbiztonsági helyzet
értékelése volt.
Április 1-jén a téli időszak után újra indult révátkelő.
9-én megnyitotta irodáját a Léthé Temetkezési Kft. a Dózsa György úton.
10-én zajlott a Gerenday Közösségi Házban a Gerecse Natúrpark soros közgyűlése.
20-án került sor településünkön a tavaszi lomtalanításra.
21-én árvízvédelmi megbeszélés volt a Polgármesteri Hivatalban, melyen Nyergesújfalu és Lábatlan
polgármesterei, hivatali dolgozói és az ÉDUVIZIG Szakaszmérnökségének vezetője vettek részt. A megbeszélés
eredményeként Lábatlan-Nyergesújfalu-Dunaalmás-Neszmély-Süttő polgármesterei közösen levelet írtak
Somlyódi Balázs úrnak az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának, hogy a Komárom-Esztergom
közötti szakaszon tervezett árvízvédelmi fejlesztésekbe az érintett települések árvízvédelmi fejlesztései is
kerüljenek bele.
Második napirend során az Esztergomi Rendőrkapitányság kapitánya beszámolt a város közbiztonsági
helyzetéről, továbbá az ezzel kapcsolatos intézkedésekről adott számot. A bejelentett bűncselekmények száma
négy év alatt jelentősen csökkent, a szabálysértések száma kisebb mértékben javult, köszönhetően a körzeti
megbízott eredményes munkájának.
Következő napirendben módosult a tavalyi költségvetési rendelet a szociális kölcsön visszatérítések miatt.
Változott a 2015. évi költségvetési rendelet is mintegy 8 m Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásainak emelkedése
következtében.

A képviselők egyhangúan elfogadták a 2014. évre vonatkozó költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót. Az
intézmények működtetése, az alapellátási feladatok ellátása és a településfejlesztési célok megvalósítása játszott
meghatározó szerepet.
Ugyancsak elfogadásra került a helyi környezet védelméről szóló rendelet, mely megváltoztatta az avar és kerti
égetés szabályait: március, április, május és szeptember, október, november hónapokban van lehetőség a kerti
hulladék égetésére.
Megváltozott a bizottságok összetétele: a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagja lett Pekár Mihály, az Oktatási,
Szociális és Egészségügyi Bizottság pedig Szalai László képviselővel bővült. A közbeszerzési bizottságban is a
lemondott képviselő helyére került Szalai László
A képviselők vita nélkül elfogadták az önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programját, mely az
önkormányzat ciklusidőszakára vonatkozóan meghatározta, hogy milyen feladatok megvalósítását tűzi maga elé
a képviselő-testület. A gazdasági program egy fejlesztési terv, mely a megyei elképzelésekkel összhangban
tartalmazza -különösen- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket.
Beszámoló hangzott el az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi II. félévi
munkájáról.
Előterjesztésre kerültek az önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolói is. A képviselők
elfogadták a beszámolókat, a Polgárőrség beszámolóját a következő ülésen vitatják meg.
Támogatási kérelemmel fordult az Esztergomi Rendőrkapitányság a városhoz, feladatai ellátása érdekében,
melyet a testület forráshiányra tekintettel elutasított.
A képviselő-testület nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött. A nyári időszakban
53 napon keresztül 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári étkeztetését
fogjuk megszervezni, 2015.06.16 és 08.28. között, azért hogy az iskolai időszakon kívül is a gyerekek meleg
étkeztetése biztosított legyen. A támogatás összege 440 Ft/fő/nap lehet sikeres elbírálás esetén.
A testület módosította a Piszkei temető ravatalozójának 2015. évi felújítását, melyhez 1.7 mFt többlet forrással
együttesen 3.300 e Ft-ot biztosított. Ezzel a felújítással az egész épület külső felújítása megtörténne 2015-ben.
Az egykori művelődési ház helyén -önkormányzati forrás nélkül- létesítendő Holcim emlékház kivitelezéséhez
az Önkormányzat műszaki ellenőr alkalmazását vállalta, így lehetőség van az építkezés teljes felügyeletére,
mivel az elkészült épületet a beruházó térítésmentesen átadja az Önkormányzatnak.
A képviselők a februári ülésen a Dózsa Gy. úti buszmegálló áthelyezését javasolták. Az áthelyezés költsége
csaknem 4,4m Ft lenne a szükséges engedélyekkel. A döntés értelmében idén a szükséges tervek és engedélyezés
készülnek el, az áthelyezett buszmegálló megvalósításáról a 2016. évi költségvetésnél döntenek.
A település csatlakozott az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülethez, melynek célja a térség turisztikai
lehetőségeinek koordinálása.
A testület pályázatot hirdetett “Fogadj Örökbe egy teret! címmel, a pályázaton zöldfelületek rendbetételére,
megtisztítására lehet pályázni, legfeljebb 200e Ft támogatással. Benyújtási határidő május 29. A pályázatot e
Hírmondóban külön cikkben közzétesszük.
A Lábatlani Sirályok Vízisport SE. szabályozási terv módosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy
lehetővé váljon vízi sport bázis kialakítása a Duna-parton. A Szabályozási Terv módosítás költsége 1 mFt+Áfa,
melyre a képviselők fedezetet biztosítottak.
Végezetül jóváhagyta a képviselő-testület a 2015. évi igazgatási szünet időpontját a Polgármesteri hivatalban,
ennek időpontjai: 2015. július 20-31. valamint 2015. december 23-31.
A képviselő-testület üléséről készült felvétel a www.labatlan.hu oldalon és a Városi Televízióban vágatlan
formában megtekinthető.

