Tájékoztató a Képviselő-testület április 26-i üléséről
Április 1-jén a Visegrádon rendezett TÖOSZ konferenciára ment a polgármester. Téma az
idősek ellátása, a szociális ellátási rendszer átalakítása.
2-án megkezdődött a belterületi vízfolyások rendezése.
5-én az Esztergomi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén vett részt a polgármester, ahol a
központi orvosi ügyelet további ellátásának témája volt napirenden. Ugyanebben a kérdésben
folytatódott a megbeszélés az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulás soron következő
ülésének keretében, melyen a közbeszerzés kiírásának részleteiről állapodtak meg.
6-án a Hétforrás Kft. v.a. ügyeivel kapcsolatos értekezlet volt, melyet a végelszámoló,
Sulyok Krisztián tartott, és tájékoztatást nyújtott az elhúzódó végelszámolás okairól és a
befejezés lehetőségeiről.
8-án Komáromban hívott össze a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az árvízi védekezéssel
kapcsolatos értekezeletet.
10-én A Lábatlan-Tata futbalmeccs M4 élő közvetítése volt a sportpályáról.
12-én a Holcim által átadandó területen bejárás volt, az észrevételeket jegyzőkönyvben
rögzítették.
16-án a Gerenday Közösségi Ház adott helyet a XI. Lábatlani Sakkversenynek, melyet
polgármester nyitott meg.
20-án délelőtt MÖSZ konferenciára kapott meghívást a polgármester. Ezen a napon az Arany
János Iskola pedagógusai is csatlakoztak az országos sztrájkhoz, nem volt tanítás az
iskolában. A Kuckó dolgozói is 2 órát sztrájkoltak.
Következő napirendi pont során az Esztergomi Rendőrkapitányság beszámolójára került sor.
Összességében elmondható, hogy a bűncselekmények száma csökkent, a felderítés
hatékonysága növekedett.
A testület elfogadta a Polgárőrség 2015. évi pénzügyi beszámolóját. A településen 53 fő
polgárőr tagja van az egyesületnek.
Módosításra került a 2016. évi költségvetési rendelet, így a költségvetés főösszege 718m Ftra emelkedett. A változást a működési célú bevételek növekedése okozta.
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a Lábatlani Egyetértés SE beszámolóját. Az
egyesületben 293 fő sportol, melyet az Önkormányzat 2 m Ft-tal támogatott tavaly.
Ugyancsak elfogadásra került Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 2015. évi
beszámolója, melyet a város tavaly 4m Ft-tal támogatott az alapító okiratban meghatározott
célok megvalósítása érdekében.
Sor került a Zengő Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a módosítására. Az intézmény
típusa többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde lett.
A képviselő-testület döntött arról, hogy “Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpont”
címmel pályázatot nyújt be a Településfejlesztési Operatív Program keretében a “Postakocsi”
épület és környezetének felújítására és hasznosítására.
A továbbiakban a testület ingatlan ügyekről döntött, illetve fél millió forint összeget
biztosított a Cementgyári ltp. 23., 27., és 29. sz. épületek lakóinak fakivágásra vonatkozó
kérelmére.
A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

