Tájékoztató a képviselő-testület 2005. szeptember 15-i üléséről.
2005. szeptember 15-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
Első napirendi pontban a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról döntött a
képviselő-testület:
-

-

Július 22-én és 23-án nagy sikerű Blues Fesztivál volt városunkban
Július végén a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nagy érdeklődéssel járó - Nyárzáró gyermek- és
ifjúsági napot - szervezett, valamint megnyitotta irodáját Lábatlanon a Zalka Máté Lakótelep 5.-ös
épületében. A szolgálat, melyhez szeptember 1-jén Nyergesújfalu is társult, többcélú kistérségi társulási
pályázaton mintegy 4.000.000,- Ft-ot nyert.
Augusztus hónapban a közbeszerzési bizottság ülésén döntés született a Petőfi Sándor Általános Iskola
fűtéskorszerűsítési pályázatának nyerteséről.
Szeptember 1-jétől az Arany János Általános Iskola megindította művészeti oktatását, melynek
keretében a gyerekek grafikát, néptáncot, kerámiát és drámát tanulhatnak.
Szeptember 10.-én a Lábatlani Sportegyesület Rechnitzbe utazott barátságos labdarúgó mérkőzésre.
Szeptember 12.-én az ÁNTSZ Parlagfű-mentesítési akció néven vetélkedőt szervezett a Gerenday
arborétumban.
Szeptember 26-án közmeghallgatás lesz az új cementgyárral kapcsolatban.
Szeptember 28-án kutyaoltás lesz városunkban.

Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzati rendeletek módosítását, melyet a
november 1-jén hatályba lépett új közigazgatási eljárási törvény tett szükségessé. A szociális törvény értelmében a
város szociális információs szolgáltatási feladatait a polgármesteri hivatalon belül látja el.
A testületi ülésen beszámolót tartott dr. Bognár Ferenc alezredes, az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője.
Elmondta, hogy bűnügyi szempontból Lábatlan a megye egyik legkevésbé fertőzött települései közé tartozik, valamint
elismerően szólt a lábatlani polgárőrök munkájáról.
Török István polgármester beszámolót tartott a pénzügyi terv első félévi megvalósulásáról, melyet a képviselő testület
egyhangúlag elfogadott.
Következő napirendi pontként a polgárőrség tavalyi évről készített beszámolója hangzott el. 2004. évben a polgárőrök
5.851 óra szolgálatot teljesítettek, melybe rendezvénybiztosítás, kutyás-, gyalogos-, gépkocsis- és figyelőszolgálat is
tartozott. A képviselőtestület elégedettségét fejezte ki Bárdos Zoltán polgárőr elnöknek, aki beszámolójában elmondta,
hogy a lakosság visszajelzése is jónak mondható.
A testület egyhangúlag elfogadta a település Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját, mely a település
bűnmegelőzés szempontjából releváns jellemzőit, valamint ezen feladatok elosztását mutatja be az egyes szervezetek
között.
Az Állami Számvevőszék Komárom-Esztergom Megyei Ellenőrzési Irodája 2005. június 8 - július 22. között átfogó
ellenőrzést tartott önkormányzatunk gazdálkodási rendszerének egyéb szabályszerűségi ellenőrzéséről. Az ÁSZ
vizsgálat megállapította, hogy önkormányzatunk működése megfelel a törvényi előírásoknak, azonban néhány kisebb
hiányosság kiigazítására is javaslatot tett.
Kilencedik napirendi pontban került sor a Bursa Hungarica és az önkormányzati ösztöndíj felülvizsgálatára. A képviselőtestület határozata szerint az ösztöndíj kritériuma a 4,0-es tanulmányi átlag, melynek összegét 6.000 Ft-ra emelte. A
Bursa támogatás összege is 6.000 Ft-ra változott melynek felét az önkormányzat, másik felét pedig az állami
költségvetés biztosítja. A hallgatók a 2005/06. tanévtől csak egy támogatási formát tudnak igénybe venni.
A testület tárgyalta az I. fokú gyámhatósági beszámoló kiegészítését, melyben szó esett a település intézményeiben
igénybe vehető étkeztetésről, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatairól, a
jövőre vonatkozó célok meghatározásáról és a civil szervezetek közötti együttműködésről.
Döntött a testület az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról
(Panel program) szóló pályázat kiírásáról a 2005-ös évre. Rendelete alapján azon tízlakásos épületek pályázhatnak,
ahol a lakók az egyharmados állami támogatás mellett a költségek fennmaradó 2/3-ad részét vállalják.
A képviselő-testület egyhangúlag biztosította az Arany János Általános Iskola HEFOP (Felkészítés a kompetencia-alapú
oktatásra) pályázathoz szükséges önrészt, melynek keretében az intézményben sor kerül a központi program által
kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások és digitális tartalom befogadására és
a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására,
majd tanórai alkalmazására.

Információs pont létesítéséről is döntött a testület, melynek keretében 3,6 m Ft-ra ad be pályázatot a fiatalokat érintő
tanulási, egészségügyi, szociális, munkaügyi információk egy központban történő igénybe vételéhez.
Utolsó napirendi pontban szerepelt még az Arany János Általános Iskola tetőfelújítási, valamint a Rákóczi Ferenc út
176. szám alatti ingatlan állagmegóvási munkáira fedezet biztosítása, melyet a képviselő testület megszavazott.

