Tájékoztató a Képviselő-testület március 28-i üléséről
Február 9-én a polgármester Komáromban volt a “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” címet viselő felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges konzorcium megalakítása
ügyében.
21-én az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulási Tanács ülésén vett részt a polgármester
Esztergomban. Délután rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület. Ezen a napon a volt
Petőfi Iskola ügyében létrehozott ad-hoc bizottság helyszíni szemlét tartott az intézményben.
23-án a Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett gyermekvédelmi
tanácskozásra ment a polgármester.
25-én a XII. Lábatlani Sakktornát nyitotta meg a polgármester a Gerenday Közösségi Házban.
Március 1-jén a TÖOSZ által Rédén szervezett Komárom-Esztergom megyei polgármesteri
fórumon vett részt. A fórumon tájékoztatták a polgármestereket a 2014-2020 közötti európai uniós
fejlesztési időszak helyi önkormányzatokat érintő lehetőségeiről.
7-én a Polgármesteri Hivatalban a Lábatlani Intézményfenntartói Társulás ülése volt, ahol a 2017
évi költségvetés elfogadásra került.
8-án Nőnap alkalmából a polgármester köszöntötte az intézmények hölgy dolgozóit.
9-én a T-Systems Magyarország Zrt. E.E.SZ.T. konferenciájára ment a polgármester.
A jegyző asszony az Esztergomi Rendőrkapitányság 2016. évet értékelő értekezletén vett részt.
10-én a Gerenday Közösségi Ház adott helyet a Turisztikai konferenciának, melynek keretében a
Holcim Emlékház is bemutatásra került a meghívott vendégek részére.
15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 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.
16-án Tatabányán a Komárom-Esztergom megyei éghajlatváltozási platform alakuló ülésén
önkormányzatunkat Gönczi Marianna környezetirányítási referens képviselte, aki aláírta a
csatlakozási szándékot tartalmazó alapító okiratot.
24-én a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron következő ülésére ment a polgármester.
Második napirendi pont során a testület elfogadta a temetőüzemeltetést végző Léthé Temetkezési
Kft. beszámolóját. Tavaly összesen 44 temetés volt a városban.
Ugyancsak elfogadásra került az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
beszámolója, melynek legfontosabb feladata a háziorvosi ügyelet működtetése.
A révátkelőt üzemeltető Duna Color s.r.o. beszámolóját is megvitatta a testület, az üzemanyag és
javítási költséget a karvai hivatal előlegezi meg, melynek 50 %-át utólag rendezi Lábatlan. Az
utaslétszám 2016-ban növekedett a megelőző évhez képest.
A képviselők elfogadták a közbeszerzési tervet, mely sikeres pályázatok esetén szükséges
eljárásokat rögzítette. Folyamatban lévő pályázatok: Ökoturisztikai látogatóközpont, könyvtár
energetikai fejlesztés, ökológiai zarándokút.

Vita nélkül elfogadásra került a víziközművek gördülő fejlesztési terve, melyet a szolgáltató 15
évre tervez meg a szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében.
A Zengő Óvoda és Bölcsőde vezetőjének megbízatása idén lejár, így a képviselők pályázatot írtak
ki a vezetői megbízás ellátására.
Döntött a testület a régi, elöregedett önkormányzati tehergépjármű cseréjéről. Az új autó billenő
platójával több célú használatot tesz lehetővé.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat 10%-os önerő mellett műfüves labdarúgó pálya
kialakítására a sportegyesület telephelyén.
Az Első Világháborús emlékmű felújítására 1.000.000 Ft pályázati forrást nyert az önkormányzat,
melyhez 100.000 Ft saját erőt biztosított.
A Vodafone rádiótelefon állomás létesítéséhez kért hozzájárulást, melyet a képviselők a két
helyszín közül az egyiken akkor támogatnak, ha a cég beszerzi a tervezett állomás 100 méteres
körzetében lakó személyek egységes hozzájárulását.
Lábatlan turisztikai stratégiájának kialakításához biztosított 250e Ft forrást a testület, a cél Bajót,
Lábatlan, Nyergesújfalu és Süttő komplex fejlesztési lehetőségeinek kialakítása.
A Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatban, a humán
szolgáltatások fejlesztése érdekében pályázatot nyújt be az önkormányzat. Cél a települési
életminőség javítása.
A Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány 2017-ben szabadtéri sporteszközökre nyújt be
pályázatot. Az öt darab eszköz sikeres pályázat esetén a Holcim ház mögötti területen alkalmas lesz
a szabadidő aktív, egészséges eltöltésére, amelyhez a képviselő-testület közterületet biztosít.
A képviselő-testület a továbbiakban ingatlanügyekkel és bérlőkijelöléssel foglalkozott.
A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a városi tv-ben, a www.labatlan.hu és a
@LabatlaNEWS facebook oldalon.

