Tájékoztató a képviselő-testület 2018. 04. 22-i üléséről
Első napirendi pont során tájékoztató hangzott el a két ülés közötti eseményekről
28-án a polgármester Dorogon, TDM elnökségi ülésen vett részt.
29-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében az országgyűlési képviselő választáson részt
vevő szavazatszámláló bizottsági tagok letették a választási törvényben előírt esküt a
polgármester előtt, ezt követően a jegyző asszony tájékoztatást tartott a szszb tagok
választásnapi feladatairól.
Április 5-én EFOP pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vett részt a polgármester
Komáromban a KUCKÓ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, valamint Gönczi
Marianna pályázati referenssel.
6-án a Gerenday Közösségi Házban tartott általános tájékoztatót a polgármester a
Helytörténeti Kerekasztal tagjainak a turizmussal, fejlesztésekkel kapcsolatosan.
8-án az országgyűlési választások lebonyolítására került sor, amely városunkban, jogszerűen,
rendkívüli események nélkül zajlott.
10-én az Egészségházban található szakrendelések eszközállományának korszerűsítésére
kiíírt közbeszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok borítékbontására került sor a
Polgármesteri Hivatalban. Egy db teljes és egy db részajánlat érkezett.
Délután a Dunazug fotópályázat díjainak átadásán vett részt a polgármester.
11-én a polgármester az Esztergomi Járásbíróságra ment a Bartl Henrietta által indított per
tárgyalására.
12-én a Klímabarát Települések Szövetségének klímaváltozási konferenciáján vett részt
Budapesten, ahol a települések klímastratégiájáról tartottak tájékoztatót és bemutatót a
résztvevőknek.
17-én Nyergesújfalu-Lábatlan városok által benyújtásra kerülő helyi klímastratégia készítést
támogató pályázat előkészítő megbeszélése zajlott a Polgármesteri Hivatalban a Megyei
Közgyűlés alelnökének részvételével, melynek alapján testületi előterjesztés is készült.
18-án tartotta ülését a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság és az Oktatási, Szociális és
Egészségügyi Bizottság.
19-én a polgármester az EFOP pályázattal kapcsolatos 3 munkakör betöltésre pályázók
meghallgatását végezte.
20-án a polgármester Dorogra ment a Dorog és térsége turisztikai tanulmányút bemutatása
céljából.
A Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás során
beérkezett ajánlatok boríték bontására került sor a Polgármesteri Hivatalban.
A Zengő Óvoda dolgozói egész napos kirándulást tartottak, melynek keretében rövid időre
Rechnitzben meglátogatták a helyi óvodát tapasztalatszerzés és a kapcsolatfelvétel céljából.

23-án a Gerenday Közösségi Házban került megrendezésre a Rendőrség Napja, melyen a
környező települések közbiztonságáért fáradozó rendőröket, feletteseiket és a polgárőrség
vezetőit köszöntötték a polgármesterek.
Második napirendi pont során beszámoló hangzott el a rendőrség 2017. évi munkájáról.
Debreczeni István parancsnok elmondta, hogy a regisztrált bűncselekmények száma közel 30
%-kal csökkent, a bűncselekmények felderítési mutatója 11%-kal emelkedett. Lábatlanon
összesen 60 bűncselekmény volt.
Ezt követően a testület elfogadta a polgárőrség 2017. évi beszámolóját. Fürtös Csaba elnök
elmondta, hogy tavalyi év legfőbb feladata a helyi polgárőrség összekovácsolása és egy
gépjármű beszerzése volt. A rendőrséggel történő közös munka, koordinálás napi szintű.
Módosításra került a 2018. évi költségvetési rendelet. A működésű és felhalmozási célú
támogatások következtében 20,9 m forinttal növekedett a költségvetés főösszege.
A képviselő-testület elfogadta a Lábatlani Egyetértés SE beszámolóját. A szakmai munka
jelenleg hét szakosztályban folyik. Az egyesület összlétszáma 254 fő. Az egyesület az
önkormányzattól 2,7 m forint támogatást kapott, melyen túl számos forrásból finanszírozzák
a működést.
Ugyancsak elfogadásra került Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 2017. évi
beszámolója. Az alapítvány számos civil kezdeményezést karol fel és támogat.
A képviselő-testület támogatta a Lábatlani Sirályok SE kérelmét, mely szerint a Duna-parton
megvalósuló vízitúra bázis kivitelezéséhez mintegy négy millió forint támogatást nyújt. A
teljes komplexum 39 millió forint összegbe kerül. A kivitelezés a tervek szerint nyáron
megkezdődik.
Ezt követően Szlovák Lajos és Zigó János ingatlan vételi kérelmét tárgyalta és támogatta a
képviselő-testület.
A testület pályázatot kíván benyújtani a Somogyi utca felújítása érdekében. A felújítás
költsége 10m forint, melyből kedvező döntés esetén 6 m forint lehet a pályázati támogatás.
A képviselők 2,4 millió forint önrészt biztosítottak az utak karbantartására szolgáló
munkagép vásárlása érdekében benyújtott, sikeres pályázathoz. A beszerzés értéke 17,5 m
forint. A gépet Lábatlan és Süttő közösen fogja használni.
Helyi klímastratégia kidolgozása érdekében nyújt be pályázatot az önkormányzat. A pályázat
legfőbb eleme a jelenlegi helyzet felmérése.
A képviselő-testületi ülésről készült beszámoló vágatlan formában elérhető a település
honlapján, facebook oldalán, továbbá a helyi televízióban.

