Tájékoztató a képviselő-testület 2005. április 26-i üléséről.

2005. április 26-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a Képviselő-testület:
Tájékoztató hangzott el a két ülés közötti eseményekről: A Piszkei lakótelep fűtésével kapcsolatban a
Belügyminisztérium főosztályvezetőjének koordinálásával egyeztető tárgyalás volt, aminek emlékeztetőjét városunk
honlapján lehet elolvasni. A márciusi vízminőségi panaszokra vonatkozóan az ÁNTSZ megállapította, hogy minden
eredmény határérték alatti tartományban volt. Településünkön várhatóan június-júliusi időszakban lesz tüdőszűrés és
június 20., 21., 22-én lomtalanítás.
Beszámoló hangzott el az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról. Városunk 950.006e Ft-os bevételének 40%-a
adókból, 23%-a állami támogatásból származik. Kiadások tekintetében a személyi juttatások, járulékok 45%-ot, a
dologi kiadások 23%-ot, szociális ellátás, támogatás pedig 13%-ot tett ki. A település 2004. évi gazdálkodásáról
elmondható, hogy az önkormányzat alapfeladatait és önként vállalt feladatait teljesítette.
A talajterhelési díjról szóló törvény változása alapján szükségessé vált a helyi rendelet változtatása is. A módosítás
alapján talajterhelési díj fizetésére kötelezett az, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
szennyvízelhelyezést alkalmaz. (Tehát a törvény szerint, ha az adott ingatlanon nincs vezetékes ivóvíz, csak kút, és a
csatornahálózatra nem kötöttek rá, akkor ott is talajterhelési díjat kell fizetni.) Mivel a díj mértéke a törvény alapján
2008-ig háromszorosára emelkedik, felhívjuk az érintettek figyelmét, a csatornahálózatra történő rákötést saját
érdekükben rövid időn belül végezzék el.
A testület megalkotta a hulladékgazdálkodási tervről szóló rendeletet. A terv a terület általános bemutatásán túl
fejlesztési feladatokat, célokat határozott meg, különös tekintettel a hulladék mennyiségének csökkentésére, és a
hulladékhasznosítási folyamatra.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény 2005. november 1-i hatálybalépésével
szükségessé vált az önkormányzati rendeletek átvilágítása, illetve törvénnyel való harmonizálása. A feladat
végrehajtása érdekében ütemtervet fogadott el a testület, valamint hatályon kívül helyezett elavult, használaton kívüli
rendeleteket.
Betákné Lampérth Gabriella intézményvezető beszámolt a Vitéz Sághy Antal Közművelődési Könyvtár 2004. évi
tevékenységéről. A könyvtár 459 beiratkozott olvasóval rendelkezik, tavaly 5514 alkalommal összesen 12.825
dokumentumot kölcsönöztek. Ezen túlmenően csaknem 30 rendezvény színesítette a település kulturális életét.
A Lábatlani Egyetértés SE szakmai és gazdasági tevékenységéről Schrenk Péter elnök tájékoztatta a testületet. Az
egyesületet 9 fős elnökség irányítja, a 8 szakosztályban összesen 253 tag sportol. Az egyesület minden szakosztálya
részt vesz a település programjaiban, és megrendezésre kerültek a hagyományos tornák (Radnai Péter Kézilabda
Emléktorna, Lábatlan Judo Kupa, Mockó Gyula Labdarúgó emléktorna, felkészülési tornák). Szakosztályok: Labdarúgás,
Kézilabda, Judo, Sakk, Atlétika, Tenisz, Íjász, Teke.
A Képviselő-testület jóváhagyta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás megállapodását. A
társulás közoktatási, gyermekjóléti, egészségügyi és területfejlesztési feladatok közös ellátását vállalja, a feladatok
ellátásához támogatás a Kormánytól igényelhető.
A képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy a Családi Napközi helyett bölcsőde működtetéséhez milyen mértékű
pénzügyi fedezet szükséges. Amennyiben bölcsőde működési feltételeinek kialakítására pályázati lehetőség adódik,
akkor a testület a kérdést ismételten napirendre tűzi.

