Tájékoztató a képviselő-testület 2006. Február 14-i üléséről.
2006. Február 14-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
Február 14-én Lábatlan Város Képviselő-testülete éves első rendes ülését tartotta, melyen nyolc napirendi pont került
megtárgyalásra. Első napirendként beszámoló hangzott el a két testületi ülés között történt eseményekről:
Január 2-án az Oltalom Szociális Otthon megalakulásának 10. évfordulója alkalmából meghitt ünnepségre került sor,
melyen Dr. Lestyán Klára háziorvos részére Polgármesteri Dícséret került átadásra. Január 12-én ülést tartott az 1956.
évfordulójának megünneplésére létrejött bizottság, mely a települési rendezvényekhez keresett pályázati forrásokat.
Január 21-én a Nyugdíjas Köztisztviselők és Közalkalmazottak rendezésében
Szamuráj Világ
címmel előadás
hangzott el a Gerenday házban. Január 25-én, hagyományos módon a város jelentősebb vállalkozóival találkozott a
polgármester, egyben értékelte a 2005. évet, és vázolta a 2006. évi feladatokat. Január 30-án Ballabás Lajosné 90
születésnapja alkalmából gratulált az önkormányzat.
Január 31-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen került elfogadásra a településrendezési terv és a helyi építési
szabályzat, mely az önkormányzat rendezési típusú döntéseire kötelező érvényű, meghatározza a szabályozási tervek
keretszabályait. A terv Lábatlan teljes közigazgatási területére érvényes, célja a település főbb fejlesztési irányainak,
alakításának, védelmének, a területhasználás módjának, valamint a műszaki infrastruktúra főbb elemeinek
meghatározása. A képviselő-testület egyhangú döntéssel megalkotta az 1/2006. (II.1.) számú rendeletét Lábatlan
Város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról.
Február 6-án a jegyző asszony részt vett az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás soron
következő ülésén.
Következő napirendben a testület negyedik alkalommal módosította a 2005. évi költségvetési rendeletet. Ennek
eredményeképpen a tavalyi év költségvetési főösszege 959.127e Ft-ra változott.
Sor került a 2006. évi költségvetési rendelet tárgyalására is. A költségvetés főösszege 836.566 eFt. Az önkormányzat
kiadásai a 2005. évhez képest mintegy 10 %-kal csökkentek. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő
járulékok a költségvetés 56 %-át adják. A dologi jellegű kiadások 195.314 eFt-tal a költségvetés 24 %-át teszik ki. A
testület 4.000 eFt-ot különített el a helyi támogatások nyújtására, valamint 1.000 eFt-t homlokzat felújításra. (igénylő
lap a Polgármesteri Hivatalban található meg, mindkét támogatás benyújtási határideje 2006. március 31., illetve
2006. szeptember 1.) A teljes költségvetési rendelet, a szöveges magyarázat, illetve a mellékletek a www.labatlan.hu
oldalon mindenki számára hozzáférhető.
A továbbiakban képviselő-testület rendeletben határozta meg az intézményi étkezés szolgáltatási díjainak 2006. évi
mértékét, melyek átlagosan 4 %-kal növekednek. ( A díjak mértéke e számunkban olvasható.)
A hatályos jogszabályok alapján megválasztásra kerültek a 2006. április 9-i országgyűlési képviselő választás
szavazatszámláló bizottságainak tagjai. A szavazatszámlálásról a 7 szavazókörben összesen 21 tag, és 16 póttag
gondoskodik.
A választáshoz kapcsolódóan a testület megalkotta a települési hírközlő eszközök kampányidőszakra vonatkozó
szabályzatát. A szabályzat szerint a Helyi Tv a jelöltek maximum 5 perces anyagát díjmentesen leadja, illetve biztosít
egyszer egy oldal hirdetési lehetőséget a helyi Tv-ben. A további hirdetésekért a szabályzatban meghatározott díjat
kell fizetni. A Lábatlani Hírmondóban politikai jellegű felhívások, hírek nem jelennek meg, kizárólag pártsemleges,
tájékoztató jellegű írások, illetve a választások szabályaival kapcsolatos ismertetők.
A ülés további részében a testület pályázatok benyújtásáról döntött.
A Zalka ltp., a Honvéd u., a Zalka ltp. és a Sallai utcát összekötő útszakasz burkolat felújítására az önkormányzat
pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A pályázat összköltsége mintegy 25,5 m Ft,
sikeres pályázat esetén ennek 50%-át finanszírozzák.
Településünk pályázik turisztikai tájékoztató táblák kihelyezésére is, melynek összköltsége 286 eFt, ennek 70%-át
sikeres pályázat esetén a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács biztosítja.
A testület döntése értelmében önkormányzatunk Nyergesújfalu Város, Tát, Süttő és Mogyorósbánya Községekkel
közösen pályázatot nyújt be a nyergesújfalui hulladéklerakó telep rekultivációs tervének elkészítésére.
Pályázat benyújtásáról döntött a testület a Duna-part rehebilitáció és kikötő létesítés
tanulmányának, tervdokumentációjának elkészítésére, mely pályázat 95 %-os támogatású
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