Tájékoztató a képviselő-testület 2006. április 25-i üléséről.
2006. április 25-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A képviselő-testület tíz napirendi pontot tárgyalt. A testület elfogadta a két ülés közötti eseményekről szóló
beszámolót. Március 27-én tárgyalás zajlott le a Fischer Bau Kft. és a CBA vezetőivel a Rákóczi úton építendő társasház
ügyében. Március 31-én a Holcim díjátadó ünnepségén a Szent István park kialakítására 500e Ft támogatást nyert
önkormányzatunk. Április 4-én a Lábatlani Sportegyesület három új elnökségi tagjának megválasztására került sor,
leköszönő elnökségi tagok: Sztankovics Ferenc, Schmidt-Kovács Béla, Khéner Imre, új elnökségi tagok: Kocsis Tünde,
Hortai Tamás, Kovács Krisztián. Április 8-án vadász, íjász verseny volt a vadászházban. Április 22-én Boda Csaba
alpolgármester az önkormányzat nevében polgármesteri dicséret kitüntetést adott át Batizi Sándornénak a Judo
Szakosztály munkájában való kiemelkedő szerepvállalásáért. Ugyanebben az időpontban idén is több mint 200
versenyző részvételével sikeresen került megrendezésre a Lábatlan Judo Kupa. Március 30-április 10. között
polgárőrök, köztisztviselők és közmunkások vettek részt az árvízi védekezésben.
A települési önkormányzatok részére meghirdetett, szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására kiírt
pályázaton 12.762.016- Ft támogatást nyert városunk, a Zalka ltp. történő útfelújításra.
A következő napirendi pont során a testület elfogadta a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását. A
véglegesen átvett pénzeszközök, illetve az állami támogatások növekedése miatt a bevételi és a kiadási főösszeg
egyaránt 8.708e Ft-tal 845.274e Ft-ra emelkedett.
A testület rendelettel fogadta el a 2005. évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló zárszámadást. A gazdálkodás
során meghatározó szerepet játszott az intézmények működtetése, valamint a településfejlesztés célkitűzéseinek
megvalósítása. A gazdálkodás során az önkormányzat alapfeladatait és vállalt feladatait teljesítette.
A márciusi testületi ülésen döntés született a két általános iskola összevonásáról. Képviselőink most név szerinti
szavazással határoztak arról, hogy a 2006/2007. tanévtől a mindenkori 5. évfolyamon és ezt követően felmenő
rendszerben két-két osztály a székhely iskola (Rákóczi u.) telephelyén fog indulni, tehát a felső tagozatos oktatás
folyamatosan a Rákóczi utcai épületbe kerül át. Az intézkedéseket a pénzügyi helyzet romlása és folyamatosan
csökkenő gyermeklétszám indokolta.
2006. május 1-től változtak a távhőszolgáltatás díjai: a fűtés hődíj, a melegvíz hődíj, valamint az alapdíj
mintegy 10%-kal emelkedett.
Következő napirendi pontban a testület elfogadta a településünkön működő két óvoda 2005-2006. évi
pedagógiai munkájáról szóló beszámolót. A Micimackó Óvoda jelenlegi gyermeklétszáma 137 fő, 5 tanulócsoportban,
míg a Zengő Óvodába 90 gyermek jár. Az intézmények folyamatosan és magas színvonalon látták el feladatukat, és
idén is sikeresen vettek részt pályázatokon.
Schrenk Péter a Lábatlani Egyetértés Közhasznú Sportegyesület 2005. évi munkájáról tájékoztatta a
képviselőket. Az egyesület a Rózsa F. utcai területen kultúrált mosdót alakított ki, valamint pályázaton 5.000e Ft-t
nyert épület felújításra. 2006. július 8-án az egyesület 80 éves alapítása alkalmából egész napos rendezvényt
terveznek. (A részletes beszámoló megtekinthető a www.labatlan.hu weboldalon.)
Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány 8.152e Ft összegű bevételéből - mely az önkormányzat,
gazdálkodó szervezetek, és az SZJA 1%-ból adódott össze- 1.192e Ft-tal a helyi sportéletet támogatta, a fennmaradó
összegre pedig pályázni lehetett. Az alapítvány a kuratórium határozata alapján minden iskolai év végén egy tanuló
részére, az iskolák javaslata alapján számítógépet vásárol.
A Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Lábatlan Szervezetének 2005. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót Bárdos Zoltán, az egyesület elnöke terjesztette elő. Az egyesület 2005-ben 4.887 óra szolgálatot teljesített
a bűncselekmények megelőzése, a közlekedés biztonságának megszilárdítása, a vagyonvédelem érdekében, illetve az
önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok tevékenységének összefogása céljából. (A részletes beszámoló a fenti
weboldalon elérhető.) A polgárőrök munkáját segítené, ha szolgálatuk teljesítéséhez az önkormányzat helyiséget tudna
részükre biztosítani. A képviselő-testület a kiemelkedő munkát végző polgárőröket elismerésben részesíti.
Utolsó napirendként a testület döntött arról, hogy az árvízi védekezés költségeinek utólagos finanszírozása céljából
pályázatot nyújt be a vis maior keret terhére.

