Tájékoztató a Képviselő-testület február 7-i üléséről
14-én a Nemzeti Fejlesztési Programiroda által szervezett, szennyvíztisztítóval kapcsolatos megbeszélésen
vett részt a polgármester és az alpolgármester.
2017. január 12-én az esztergomi Szent Adalbert Központban dr. Völner Pál országgyűlési képviselő
tartott tájékoztatót az Esztergomi járás polgármesterei részére a tervezett fejlesztési elképzelésekről és
pályázatokról.
13-án az esztergomi TDM vezetője és munkatársai látogatták meg a polgármestert, melynek során a
turisztikai elképzeléseket vitatták meg. A polgármester úr körbevezette őket a Gerenday Közösségi Házban
és a Holcim Emlékházban.
16-án a dorogi TDM munkatársai tettek a polgármesternél látogatást, melynek során szintén a turisztikai
elképzelésekről esett szó, illetőleg a fenti épületek bemutatása történt.
17-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. A képviselő-testület döntött a

közétkeztetési pályázatról és

nyertesének a Bartos Kft-t hirdette ki.
18-án Tatabányán a megyeházán az önkormányzati ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos tájékoztatón
vett részt a jegyző, a gazdasági irodavezető és a polgármester úr.
19-én az esztergomi TDM közgyűlése volt Esztergomban.
20-án az intézményi közétkeztetés biztosítására a Bartos Kft-vel a szerződést megkötöttük.
21-én a villamosenergia közbeszerzési eljárásának sikeres befejezésével az E.ON Energiakereskedelmi Kftvel a szerződést aláírtuk.
24-én cukrászda működtetése céljából ismét bérbeadtuk a Holcim Emlékház előterét, az üzlet 2017.
márciusában kezdi meg működését.
25-én Bartl Henrietta perét tárgyalta a bíróság.
27-én értesítést kaptunk arról, hogy a piszkei katolikus templom kertjében lévő II. világháborús emlékmű
felújítására benyújtott pályázaton 1 millió Ft-ot nyertünk.
30-án tartotta ülését a Pénzügyi-Fejlesztési Bizottság. E napon benyújtottuk a pályázatot az “Önkormányzati
utak karbantartására alkalmas erő- és munkagépek beszerzése Lábatlan város és Süttő község számára” című
pályázatunkat.
Február 1-jén az Esztergomi Rendőrkapitányság konzultációs fórumára hívták meg a polgármestert.
2-án a polgármester Tatán a Vizes élőhelyek világnapja ünnepségen vett részt.

Következő napirend során a képviselők a polgárőrség beszámolóját vitatták meg. Az egyesületet
Fehérvári Zoltán alelnök képviselte, mivel Bárdos Zoltán elnök február 2-án lemondott. A három
tagú jelölő bizottság javaslata alapján a közgyűlés még februárban megválasztja az új elnökét. Addig az
alelnök, Fehérvári Zoltán látja el az egyesület vezetését. A beszámolót pénzügyi szempontból elfogadta

a testület, viszont szakmailag elutasították - a szolgálatra, járőrözésre vonatkozó vitatott adatok
miatt.
A testület használt, jó állapotú ultrahang berendezés beszerzéséről döntött, melyet a régi gép
szervizelésének megszűnése, elavulása indokolt. A berendezést hosszas szakmai egyeztetés után
választották ki a településen dolgozó szakemberek.
Döntés született az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 35 %-kal történő emeléséről,
melynek összege 2006. óta változatlan.

A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi költségvetési rendeletet. A költségvetés kiadási és
bevételi főösszege 772.422e Ft.
A testület módosította a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló rendeletet. A változás után
temetési segély összege 40e Ft-ról 60e Ft-ra emelkedik.
Módosultak a Gondozási Központban fizetendő díjak, átlagosan 75-100 Ft-ot emelkedtek. Az
emelést a közétkeztetésre vonatkozó beszerzés díjai igényelték.
Végül a képviselők 100e Ft támogatást nyújtottak Lukácsy András hamarosan megjelenő
önéletrajzi könyvéhez.
A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu és a
@LabatlaNEWS facebook oldalon.

