Tájékoztató
a képviselő-testület február 24-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
28-án a polgármesterek részére felkészítést tartott Esztergomban a Megyei Katasztrófavédelmi
Kirendeltség a téli időjárásra való tekintettel.
Február 3-án a polgármester Tatabányán, az ÉDV Zrt-nél a gördülő fejlesztési terv
megbeszélésén vett részt. A Megyei Kormányhivatalban jegyzői értekezleten vett részt az
aljegyző.
5-én az Élhető Duna partok - Dunai Gyöngysor nemzetközi örökséggazdálkodási és
turizmusfejlesztési projekt keretében konferenciát szervezett Csepelen a Magyar Település- és
Területfejlesztők Szövetsége, melyen a polgármester vett részt.
11-én Polgári védelmi felkészítést tartott Esztergomban a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. A felkészítésen az aljegyző úr vett részt.
18-án Komáromban járt a polgármester Limes konferencián. Beszámolót hallgattak meg a
polgármesterek az eredményekről, illetve a jövőbeli teendőkről.
Délután az Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésezett.
19-én a TÖOSZ Komárom-Esztergom megyei fórumát Tatabányán tartotta. A fórumon
megtárgyalták az aktuális önkormányzati problémákat, illetve küldöttválasztást tartottak.
24-én a polgármester kistérségi ülésen vesz részt.
Következő napirend során módosításra került a 2014. évi költségvetési rendeletet, a 922 m Ft-os főösszeg
nem emelkedett, a módosításra a vonatkozó szabályok módosítása miatt volt szükség.
A korábbi adómértékek megtartásával a testület egységes szerkezetbe foglalta a helyi adókról szóló
szabályokat.
Átlagosan 4,5 %-kal emelkednek a Gondozási Központ, és 6,8%-kal az oktatási, nevelési intézmények
étkezési térítési díjai, melyet az elkészíthető élelmiszerekre vonatkozó szabályozás megváltozása
indokolt.
Megváltoztak a helyi szociális ellátás szabályai is. A szociális törvény változása miatt a korábbi -számos
jogcímen igényelhető- szociális ellátás helyett 2015. március 1-től az önkormányzattól már csak
települési támogatást igényelhetnek a rászorulók, melyet a lakókörnyezet rendezettsége és a
meghatározott feltételek teljesülése esetén a polgármester engedélyezhet. Az aktív korúak ellátásával
kapcsolatos ellátásokat a járás folyósítja a továbbiakban.
A Lábatlani Egyetértés SE. automata öntözőrendszer kialakításához nyújtott be pályázatot, az összköltség
30 %-át önrészként kell teljesíteni, melynek ⅓-ával rendelkezik jelenleg az egyesület. A képviselőtestület a fennmaradó részt 2 m Ft értékben biztosította.
A Mandulás utcai lakók kérelme alapján a képviselők döntöttek az út lezárásáról, a zsákutcai jelleg
visszaállításáról.
2015-ben az önkormányzat tulajdonában álló buszmegállók javítására kerül sor a Piszkei ltp., a Vasbeton
és az Óvodai utcai megállók tekintetében.
Végül az önkormányzati utak állapotáról készült felmérést vitatta meg a képviselő-testület.
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