Tájékoztató a képviselő-testület 2005. december 15-i üléséről.
2005. december 15-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
Első napirendként beszámoló hangzott el a két testületi ülés között lezajlott eseményekről: 2005. december 3-án a
Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében Mikulás napi rendezvény zajlott le a Rákóczi Művelődési házban. December
5-én a polgármester úr aláírta a Héthatár Egyesület alapító okiratát és társulási szerződését. December 7-én a két
általános iskola közalkalmazottainak értekezlete zajlott le az intézmények racionalizálásával kapcsolatosan. Ifjúsági
Információs Pont kialakítására kiírt pályázaton 1 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, az Információs Pont vezetője
Süttő Erika, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársa lesz, valamint Nádasi Tamás működik közre a
feladat ellátásában. December 10-én az Arany János Általános Iskola nagy sikerű Adventi vásárt rendezett. Soron
következő napirendként a képviselők önkormányzati rendeletek módosításáról döntöttek. A testület hosszas vita után
11 szavazattal elutasította a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló előterjesztést, mely az AVE
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Rt. részéről, mintegy 7%-os szolgáltatásdíj-emelési javaslatot
tartalmazott. A testület az előterjesztettnél kisebb mértékű emelést tart indokoltnak. A közszolgáltatási díjakról a
képviselők a két ünnep közötti rendkívüli ülésen döntenek. A Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. 2005. december 7-én
tartott árkalkulációs bizottsági, valamint taggyűlésén 5/2005. (XII.07.) sz. taggyűlési határozatával a város
közigazgatási területén alkalmazott 2006. évi víz- és csatornahasználati díjat a táblázatban foglaltak szerint javasolta
elfogadni. Az áremelkedés 2006. január 1-én lép hatályba. A lakossági fogyasztók vízdíja 5%-kal, a csatornadíja 7%kal emelkedik, nem lakossági fogyasztók esetén egységesen 9%-kal emelkedik a vízdíj. A környezetterhelési díj
mértéke nem változott. A változás az önkormányzati rendeletben is átvezetésre került.

Csatornázott és nem csatornázott területeken 2006.
Lakossági fogyasztók részére:
vízdíj:

224,- Ft/m3 + ÁFA

csatornadíj:

154,- Ft/m3 + ÁFA

környezetterhelési díj

14,- Ft + ÁFA

Nem lakossági fogyasztók részére:
vízdíj:

300,- Ft/m3 + ÁFA

csatornadíj

230,- Ft/m3 + ÁFA

környezetterhelési díj

:

14,- Ft + ÁFA

Megváltozott a helyi adókról szóló rendelet. A 2006. évre vonatkozó költségvetési koncepcióval egyezően a testület az
építményadót a jelenlegi 500 Ft/m2/évről 600 Ft/m2/év re emelte. A kommunális adó mértéke a jelenlegi 4000
Ft/évről 5000 Ft/évre emelkedik.
Elfogadásra került a képviselő-testület 2006. évi munkaterve. A korábbi évekhez hasonlóan a testület 2006-ban 10
rendes ülést tart. Képviselői javaslatra az októberi ülés során megvitatásra kerül az AVE Rt. hulladék kezelési
díjképzése, valamint tevékenységéről szóló beszámolója. A testület az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulás 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntött. A Társulás a kistérség közoktatási, szociális
(gyermekjóléti), egészségügyi, továbbá területfejlesztési feladatainak ellátását vállalta, a kistérség valamennyi
településének részvételével. A Társulás további jelentős feladata a vidékfejlesztési feladatok ellátása, az önkormányzati
fejlesztések összehangolása, valamint a térségi pályázatok összehangolása. A tervezési dokumentumok közül
kiemelkedik a kistérség közoktatási terve, mely valamennyi település vonatkozásában tájékoztatást és iránymutatást
ad az alapfokú oktatási intézmények racionalizálásával kapcsolatban. A testület megismerte az oktatási intézmények
fejlesztési lehetőségeiről szóló tanulmányt, mely egy korszerű, központi általános iskola kialakítása érdekében szakmai
szempontok figyelembevételével tartalmazza az egyes verziók előnyeit, hátrányait. A jelenlegi Petőfi S. Ált. Iskola
központi iskolává fejlesztése mintegy 600 millió forintos beruházást igényelne. Az Arany J. Ált. Iskola bővítése csaknem
850 millió forintba kerülne. A fejlesztést csak pályázati források igénybevételével célszerű megvalósítani
hangzott el
az ülésen. A szakértői anyag magyarázó kiegészítéssel a honlapon (www.labatlan.hu) olvasható lesz.
A pénzügyi-gazdasági bizottság javaslatára tájékoztató készült a település intézményeinek létszámadatairól, valamint a
nyugdíjazások várható idejéről. Az intézményeinkben a törvényi előírásoknak megfelelő a létszámhelyzet.
Zárt ülés keretében a testület a Pisz-Therm Kft. leköszönő ügyvezető igazgatója helyére, a felügyelő bizottság
javaslatára, 2006. január 1-től Gyuricza Lászlót választotta meg, határozott időre.
Bizonyára ismeretes sokak előtt, hogy, a Dózsa Gy. u. 88. szám alatti családi ház leégett. A városi honlapon a Leelőssy
család részére történt pénzbeli felajánlásokra reagálva a hivatal a Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért

Alapítvánnyal együttműködve szervezi az adományok gyűjtését. Aki a család számára pénzt kíván felajánlani, a
polgármesteri hivatalban beszerezhető alapítványi csekken keresztül ezt megteheti. Kérésére a csekket lakcímre
kézbesítjük (telefon 517-500). Átutalás esetén az alapítvány számlaszáma: 11740092-20004752. Ebben az esetben az
átutalással együtt kérjük megjelölni célként a család nevét, és feltüntetni az adóazonosító számot. A család részére
ingatlanvásárlás van folyamatban, a vételár kiegészítéséhez kérjük az önkéntes felajánlók segítségét.
Schantzl Edit, jegyző

