Tájékoztató a Képviselő-testület április 25-i üléséről
2017. március 30-án az Aldabra Invest Kft-vel az önkormányzattól megvásárolt ingatlan adásvételi
szerződése aláírásra került. Ezen a napon a civil szervezetek támogatási szerződése is aláírásra került.
31-én a Gerenday Közösségi Házban ünnepelte a Judo Szakosztály fennállásának 20. évfordulóját. A
polgármester köszöntötte a sportolókat, s e jeles alkalomból a bajnokok részére emlékplakettet nyújtott át.
Április 3-án a polgármester a régi cementgyári filmek vetítésén vett részt.
10-én a V-Tető Kft. ügyvezetője tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Piszkei ltp-en tervezett
garázshelyek kialakításával kapcsolatban egyeztetett a közműszolgáltatókkal. A területen E-ON vezeték
halad át, melynek kiváltása kb. 2 millió Ft-ba kerülne, a helyzetet mérlegeli és az adásvételi szándékról ezt
követően nyilatkozik.
12-én a postakocsi épületre benyújtott pályázatok eredményhirdetése lezajlott, ahol önkormányzatunk
részére az Ökoturisztikai Látogatóközpont megvalósítására 240 mFt vissza nem térítendő támogatást ítéltek
meg.
18-án a polgármester a 95 éves Torma Pálné és a 90 éves Szorgalmas Károlyné szépkorú állampolgárokat
köszöntötte.
20-án Nyergesújfalun a Rendőrség Napja alkalmából Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu és Süttő települések
közbiztonságáért fáradozó rendőröket, feletteseiket és a polgárőrség vezetőit köszöntötték. 1 fő rendőr
részére jutalom került átadásra.
25-én Tatabányán a Megyei Önkormányzat által szervezett Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében
c. szakmai konferencián vett részt a polgármester.

Második napirendi pont során a testület elfogadta az Esztergomi Rendőrkapitányság beszámolóját.
Lábatlan bűnügyi helyzete jelentősen javult.
Módosításra került a 2017. évi költségvetési rendelet, melynek eredményeként 728m forintra
emelkedett a költségvetés főösszege.
A testület visszavonta az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendeletének tavalyi módosítását,
így a lakások a továbbiakban legfeljebb öt éves határozott időszakra bérelhetőek.
A képviselő-testület a Települési Arculati kézikönyv -melyet a törvény szerint október 1-ig kell
elfogadni - elkészítésével Pengő Juliannát bízta meg.
Vita nélkül került elfogadásra a Lábatlani Egyetértés SE beszámolója, mely a 2,5m Ft
önkormányzati támogatás felhasználását és a szakosztályi munkát, eredményeket mutatta be.
A képviselők elfogadták a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány beszámolóját is, mely
nyilvános pályázaton 2,5m forintot osztott szét.
Járdaszakasz felújítására pályázik az önkormányzat a Belügyminisztérium “önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések“ című kiírásán.
Ugyancsak pályázatot nyújt be a város a könyvtár “tanulást támogató tevékenység, fejlesztésre.” Az
igényelhető támogatás 5-20m forint.
A testület elfogadta a volt Petőfi iskola ad-hoc bizottságának megállapításait. Mivel más javaslat
nem merült fel, ezért az ingatlant a következő képviselő-testületi ülésen meghatározandó áron
értékesíteni szeretnék a képviselők.
Végül Schrenk Péter iskolaigazgató tájékoztatást adott a nyári, rechnitzi diák-csereprogram
eseményeiről.

A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a városi tv-ben, a www.labatlan.hu és a
@LabatlaNEWS facebook oldalon.

