Tájékoztató a Képviselő-testület május 31-i üléséről

2016. április 26-án beadásra került az egykori Postakocsi állomás felújítására készített
pályázatunk. A pályázat eredményeképpen a város új közösségi színterekkel gazdagodna.
28-án az energetikai pályázatokkal kapcsolatosan megbeszélést tartottunk a Goodwill Kft.
képviselőivel.
29-én a polgármester az Esztergomban megrendezett “Kerékpáros fejlesztési elképzelések az
Ister Granum Eurorégióban” c. megbeszélésen vett részt.
Május 3-án megkezdődött az Arany Iskola közbeszerzésével kapcsolatos szabályossági bírság
ügyének első tárgyalása Budapesten.
A Polgármesteri Hivatalban munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tartottak az intézményvezetők
részére.
5-én a Gerenday Közösségi Ház adott helyet a Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága
projektindító rendezvényének, melyen a polgármester részt vett.
6-án a helytörténeti kerekasztal tagjai az iskolában találkoztak. A megbeszélésen a polgármester
ismertette a legújabb önkormányzati fejlesztéseket.
Május 11-én a Katasztrófavédelem riasztás-értesítési gyakorlatot tartott a megyében, melynek
célja az elektronikus információtovábítás hatékonyságának ellenőrzése volt.
10-én és 17-én a jegyző asszony vett részt az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérség által a központi
orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzés Bíráló Bizottságának ülésén.
19-én a megyeházán megbeszélés volt a nagyvizi mederkezelési tervek véleményezésével
kapcsolatosan, melyen Hortai Tamás vett részt.
20-án az alpolgármester úr vett részt az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulás soron
következő ülésén, melyen többek között a központi orvosi ügyelet ellátására a közbeszerzési
eljárás nyertesét kiválasztották. A feladatot továbbra is a jelenlegi szolgáltató, az Országos
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. fogja ellátni.
23-án volt a városban a lomtalanítás.
26-án Esztergomban a közforgalmú közösségi közlekedés társadalmi egyeztetése során a
Közlekedéstudományi Intézet részére a tervezett menetrendi változásokhoz volt lehetőségünk
javaslatokat tenni, melyen az aljegyző vett részt.
Győrben az ÉDUVIZIG tartott egyeztető fórumot a nagyvizi mederkezelési terv elfogadásáról.
A korábban írásban megküldött véleményünket képviseltük.
30-án a polgármester délelőtt a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület (Leader)
közgyűlésére ment, majd a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülése
volt, melyen a polgármester részt vett.
Következő napirend során beszámoló hangzott el a költségvetés 2015. évi teljesítéséről. A
bevételek az előirányzathoz képest 121 %-ra, a kiadások 109 %-ra teljesültek. Összességében
elmondható, hogy az önkormányzat az alapfeladatait és önként vállalt feladatait teljesítette, a
település vagyona nőtt, a fizetési kötelezettségeknek időben eleget tett.

A házasságkötéshez szükséges hivatali helyiséget az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
Változott ugyanakkor a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja, mely 20e Ft-ra emelkedett,
a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés esetén a díj változatlan maradt.
Elfogadta a testület a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól szóló beszámolót is.
Sor került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésére is. A településen élő 989 fő
18 év alatti fiatalból 160 fő jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 77 család kapott
rendkívüli települési támogatást. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton 26 fő kapott
támogatást. A Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magas színvonalon biztosít
ellátást alapellátásban 41 fő, szakellátásban 10 fő részére. Védelembe vételre 16 esetben került
sor. A családsegítő szolgáltatást 232 ügyfél 1068 alkalommal vette igénybe. A támogató szolgálat
15 fogyatékkal élő gyermeket és 11 felnőtt fogyatékkal élőt segít. Sajnos továbbra is jellemzőek
az igazolatlan iskolai hiányzások.
Beszámoló hangzott el a Zengő Óvoda és Bölcsőde pedagógiai munkájáról. Az intézményt 196
fő veszi igénybe 33 teljes és egy félállású dolgozóval. Az intézményben kiemelt szerepet játszik
az érintettek összehangolt, gyermekközpontú munkája. A bölcsődében 1 fő szakmai vezető és
egy fő kisgyermeknevelő lát el 13 kisgyermeket, a megfelelő testi, lelki és szociális fejlődésük
érdekében.
Ugyancsak beszámolt a Gondozási Központ vezetője tavalyi munkájukról. A központban arra
törekednek, hogy rohanó világunkban az idős gondozottak minél több odafigyelést, szeretet
kapjanak, ami általános állapotuk fenntartása szempontjából is fontos. Az intézmény 8,6 fő
közalkalmazottal látja el feladatát.
A testület vita nélkül fogadta el a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmények beszámolóját. A könyvtár és a Gerenday Közösségi Ház számos programmal és
sokszínű rendezvénnyel várta az érdeklődőket, a rendezvényekre 3.450e Ft-t fordítottak. Az
intézmény mindent megtesz, hogy városunkat színes, színvonalas és változatos kulturális
programokkal lássák el.
A fent jelzett beszámolók teljes terjedelemben a városi honlapon is elérhetőek.
a
http://labatlan.hu/intezmenyi-beszamolok linken.
A képviselő-testület a kiírt pályázat alapján 5 évre ismét megbízta Szabó Ildikót a Vitéz Sághy
Antal Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények vezetésével.
Kiegészítésre került a közbeszerzési terv, mivel a villamos energia szolgáltató szerződése év
végén lejár. A szolgáltatói ajánlatokat három éves időszakra várja majd a testület.
A képviselők pályázat benyújtásáról döntöttek a Dózsa Gy. út 6. és Milleneumi Park közötti
járdaszakasz felújítása érdekében. A támogatás mértéke a fejlesztés 65 %-a lehet. A pályázatot
augusztus 2-ig bírálják el.
A képviselők ugyancsak pályázat benyújtásáról döntöttek az Lábatlani Arany J. Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola sportpálya felújítása érdekében. A fejlesztés tervezése folyamatban
van.
Döntés született számítástechnikai eszközök beszerzéséről és szoftverek cseréjéről, majd az
Aranykalász Vadásztársaság vadászterület kijelölő ajánlását tárgyalta meg és fogadta el a
képviselő-testület.

A testület elfogadta a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2016. évi tagdíját. Az
egyesület a LEADER források felhasználásával kisléptékű, de a helyi közösség számára fontos
célokat valósít meg.
Végül a képviselők ingatlan és személyi ügyekben döntöttek.
A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon, a
facebook LábatlaNEWS csoportjában és a városi tv-ben.

