Tájékoztató a képviselő-testület november 24-i üléséről
Első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
20-án idén 6. alkalommal, 440 fő részvételével került megrendezésre a Magyar Termék
Maraton kerékpártúra.
25-én Leader fórumon vett részt a polgármester Nyergesújfalun, ahol az új pályázati
lehetőségekről hallgattak meg előadást az érintett polgármesterek.
28-án az Esztergomban létesített új Kormányablak ünnepélyes átadására ment a
polgármester.
30-án a Gerenday Közösségi Házban került megrendezésre az Idősek Ki Mit Tud?-ja, melyen
a polgármester köszöntötte a résztvevőket.
Október 2-án a polgármester az iskolai tantestületi kirándulásán vett részt.
5-én a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülése volt Tatabányán.
Városunkban az őszi lomtalanítás zajlott.
7-én a Helyi Védelmi Bizottság riasztási gyakorlatán vett részt a polgármester.
8-án délelőtt átvette a Támogató Szolgálat részére vásárolt új Opel gépkocsit, majd délután
az Idősek Délutánjára kapott meghívást. Ifjúságvédelmi kerekasztal megbeszélésen a jegyző
asszony vett részt Nyergesújfalun
9-én a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron kívüli ülésén vett részt Környén, ahol
vezetőségi választást tartottak.
15-én délelőtt a Helyi Védelmi Bizottság Esztergomban tartott ülésén vett részt a
polgármester. Délután a megyei önkormányzat képviselőivel szervezett egyeztetésre ment,
ahol a 2014-2020. időszak TOP kiírásaira benyújtani tervezett lábatlani projektek egyeztetése
történt. A jegyző asszony a Kormányhivatalban szervezett jegyzői értekezleten vett részt.
19-én nyílt meg a Gerenday Közösségi Házban A. Bak Péter festőművész jubileumi
kiállítása. A megnyitón került átadásra a Lábatlan város közösségi életében betöltött
művészeti tevékenysége elismeréseként a Polgármesteri Dícséret kitüntetés.
22-én az ‘56-os Forradalom és Szabadságharc ünnepélyes megemlékezése történt a
Cementgyári ltp-en lévő ‘56-os emlékműnél.
30-án az Ister Granum EGTC tartotta közgyűlését Esztergomban, a Balassa Bálint Szakiskola
dísztermében a polgármesterek részvételével.
November 2-án délelőtt a Humusz Szövetség által szervezett Nulla Hulladék Konferencián
vett részt a polgármester. Délután a Gerenday Közösségi Házban tartotta gyűlését a
Lábatlani Vállalkozók Egyesülete. A gyűlésre a polgármester urat is meghívták, aki
tájékoztatást adott a jelenlévőknek az önkormányzat tevékenységéről.
4-én a Magyar Közút Zrt. Esztergomi Üzemmérnökségén téli útüzemeltetési tájékoztatót
hallgatott meg a polgármester.
6-án a Holcim Emlékház és Tudásközpont épületének műszaki átadás-átvételi eljárása volt.
Jelenleg folynak a belsőépítészeti munkák és a ház berendezése, illetve a kiállítási anyag
készítése, továbbá a külső munkák befejezés előtt állnak.
9-én Intézményfenntartó Társulási ülés volt a Polgármesteri Hivatalban.
10-én Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumra ment a polgármester az Esztergomi
Rendőrkapitányságra.
11-én Harangozó Rókusné szépkorú állampolgárt köszöntötte a polgármester az Oltalom
Otthonban. A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás ülése volt Tatabányán.

12-én a TÖOSZ által szervezett közbeszerzési tájékoztatón vett részt Budapesten a
polgármester.Délután a Nyugdíjas Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egyesületének
összejövetelén volt a polgármester.
13-án a II. számú fogorvosi körzet fogszakorvosi feladatainak ellátására pályázó
fogorvosokkal személyesen találkozott a polgármester.
16-án kaptuk kézhez a Magyar Államkincstár levelét, miszerint a Dózsa úton tervezett
járdaépítési pályázatunk forráshiány miatt pályázati támogatásban nem részesül.
17-én Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára tett látogatást a
Polgármesteri Hivatalban. Tájékoztatta a polgármestert, hogy Lábatlant hivatalosan is
vízisport centrumként vették nyilvántartásukba.
19-én Pataki Jánosné szépkorú állampolgár köszöntésére került sor.
20-án a Polgármesterek a Falukért egyesület soron következő ülésén vett részt a
polgármester.
Második napirendi pont során Horváth Szeder Gábor az Esztergomi Járási Hivatal vezetője
beszámolót tartott a kormányablakok működéséről, ügyfélforgalmi adatairól. A
Kormányablakban végezhető ügyekről a következő Hírmondó fog részletes tájékoztatást
tartalmazni.
Ugyancsak beszámolt a képviselő-testületnek a Vertikál Nonprofit Zrt. is, melyet a
képviselők elfogadtak.
Ismét módosításra került a 2015. évi költségvetési rendelet a működési célú támogatások
változása miatt, a költségvetés főösszege 816.960e Ft.
A testület megszavazta helyi adókról szóló rendelet módosítását. A helyi orvosok megtartása
és a közszolgálati tevékenységük elismerése érdekében 2016-tól az alapellátást végző
vállalkozó orvosok iparűzési adó mentességet élveznek.
A képviselők döntöttek a Kuckó Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak további,
Lábatlan Intézményfenntartó Társulás útján történő ellátásáról, egyben elfogadták Nagysáp
csatlakozását a társuláshoz. A kérdés napirendre vételét a januártól hatályos jelentős
jogszabályváltozások indokolják.
A testület döntött a II. számú fogorvosi körzet ellátására érkezett pályázatokról. A döntés
értelmében a körzetet január 1-től dr. Rácz Péter Bence fogorvos látja el.
Az önkormányzat együttműködési szándékát nyilvánította ki ”Területi együttműködési
program az Esztergomi Járásban” projektben történő részvételre, mely a mélyszegénységben
élők probléma-feltárását végzi.
Következő napirend során az megváltozott jogszabályoknak megfelelő formában fogadta el a
testület az intézmények alapító okiratait.
A testület döntött Schrenk Péter iskolaigatgató további megbízásának támogatásáról. Az
intézményvezetői megbízás meghosszabbítására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
jogosult az önkormányzat véleményének kikérésével.
Végül a testület korábbi döntésében meghatározott mértékben -egy ellenszavazattal- értékelte
a polgármester munkáját, illetve ez alapján engedélyezte a megállapított mozgóbér
kifizetését.
Az ülésről készült felvétel vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

