Tájékoztató a képviselő-testület március 29-i üléséről
Az első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
18-án a Gerenday Közösségi Házban került sor az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a
Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében.
24-én a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság az Esztergomi
Rendőrkapitányságon szervezte meg a 2015. évi tevékenység értékelő értekezletét, melyre a
polgármesterek is meghívást kaptak.
26-án “Kerékpárosbarát közlekedéstervezés” címmel konferenciát tartott a KEM
Önkormányzat a megyeházán, melyen a polgármester úr részt vett.
29-én került sor a TOP pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésére a megyei közgyűlés
elnökével.
Március 1-jén Pekár Mihály önkormányzati képviselő benyújtotta lemondását képviselői
tisztségéről családi okok miatt.
Kísérleti jelleggel, előzetesen közzétett műsor szerint ismét üzemel a helyi televízió.
Március 2-án az Ister Granum Eurorégió ülésén vett részt a polgármester Esztergomban.
3-án a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlése volt
Tatabányán, délután került sor az Arany napi ünnepségre, melyen szintén részt vett a
polgármester.
7-én a Magyar Natúrpark Szövetség és az Által-ér Szövetség “Tudatos fejlesztéssel a
natúrparkokért” címmel térségi szakmai egyeztetést hívott össze Tatán az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központba.
9-én délelőtt a UPC Magyarország Kft. képviselőjével tárgyalt a polgármester a UPC helyi
fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban. A képviselők hozzájárulásukat adták a UPC
Magyarország Kft-nek a településünkön történő hálózatfejlesztéshez. A tervek szerint a cég
Trió csomagjai lesznek elérhetőek a fejlesztést követően.
Délután rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor Schrenk Péter Zoltán képviselő úr
eskütételére, majd a képviselő-testület módosította állandó bizottságai összetételét.
14-én a polgármester a Gerenday Közösségi Házban megnyitotta a helyi borászok versenyét,
15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a református templomban
tartott ünnepélyes megemlékezésen az Arany J. iskola diákjai működtek közre, utána a
polgármester és az iskola képviselője megkoszorúzta az emlékművet. Koszorút helyeztek el
továbbá a Dózsa Gy. úti kopjafánál, valamint a Március 15. téri emlékművön.
21-én a Magyar Államkincstár a Támogató Szolgálat 2015. évi ellenőrzését végezte
Lábatlanon.
23-án délelőtt a Polgármesteri Hivatalban került sor a Megyei Területfejlesztési Kft. által a
postakocsi épületre készített pályázat tartalmának megtárgyalására.
24-én a polgármester Budapestre ment a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatásról szóló
konferenciára.
Az első napirendi pont tárgyalása során a képviselő-testület elfogadta a Léthé Temetkezési
Kft. beszámolóját, mely szerint a cég elvégezte a szerződésben vállalt felújítási feladatait.
Idén a falusi temető kapuja, illetve a piszkei temetőben lévő urnafal kerül rendezésre.
Elhangzott, hogy rengeteg a megváltatlan sírhely mindkét temetőben, ezért ezekről a
sírhelyekről felsorolást teszünk közzé a Hírmondó e havi számában.

Következő napirend során a testület formai módosítást hajtott végre a helyi adórendeleten a
Kormányhivatal javaslata alapján.
Módosításra került a szociális ellátások rendezéséről szóló helyi rendelet is: Lábatlanon
kívüli szakellátást igénybe vevők is igényelhetnek rendkívüli települési támogatást, illetve
elemi kár esetén magasabb jövedelem mellett is járhat települési támogatás.
A jogszabályi előírások szerinti formában, de változatlan mértékben kerültek meghatározásra
a gyermekétkeztetés díjai és a Gondozási Központban fizetendő díjak.
A testület elfogadta az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját,
mely lényegében a háziorvosi ügyeleti ellátást biztosítja.
Beszámoló hangzott el a révátkelő üzemeltetését végző Duna-Color Sro. működéséről,
Lábatlan részéről mintegy 3.000 € utólagos finanszírozás szükséges.
Elfogadásra került a közbeszerzési terv, a 3. negyedévben energetikai fejlesztések és a
közétkeztetés, továbbá a postakocsi épület felújítására várható közbeszerzési kiírás.
Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért
Alapítvány által benyújtandó pályázathoz, mely a Zrínyi, a Cementgyári és a Piszkei ltp-en
kíván sportolásra alkalmas közösségi tereket kialakítani.
A képviselő-testület a belterületi vízfolyások fenntartására, karbantartására szerződés köt a
Komáromi Vízitársulattal, 240e Ft értékben, mely 4 fő hat hónapos munkadíjához jelent
hozzájárulást.
A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alvállalkozója, a ZJH Kft.
lefolytatta a Regionális Hulladékkezelő Központ próbaüzemét, melynek következtében 49
Ft/lakos rendkívüli tagdíj befizetése vált szükségessé.
A testület támogatta a Lábatlani SE kérelmét, mely szerint az utánpótlásnevelés tárgyi
eszközeinek felújítására nyert pályázathoz 30 %-os, mintegy 3.000e Ft önrészt biztosít.
Végül a testület ingatlanügyekről döntött.
Az ülésről készült felvétel vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

