Tájékoztató a képviselő-testület 2006. szeptember 12-i üléséről.
2006. szeptember 12-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A képviselő-testület az ülés során kilenc napirendi pontot tárgyalt. Tájékoztató hangzott el a két ülés közötti
eseményekről:
Július 4-én a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának munkatársa járt városunkban
egy kihelyezett bizottsági ülés előkészítése ügyében.
Július 14-én Kunszentmiklóson tartott megbeszélésen a vasúti mellékvonalak megszüntetésével kapcsolatos
döntést az érintett 201 önkormányzat elutasította és annak visszavonását kérte. Településünket az EsztergomAlmásfüzitő vonal személyszállításának leállítása érinti.
Július
22-én
Blues
Fesztivál
került
megrendezésre,
melynek
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sikere
volt.
Augusztus 20-án a Szent István templomban a polgármester megkoszorúzta Szent István szobrát, a plébános úr
egyben felszentelte az elkészült Szent István parkot.
Augusztus 21-23-a között az új cementgyár építésével kapcsolatban megalakult lakossági ellenőrző csoport
tagjaként Rácz István Hamburgban két cementgyárat látogatott meg.
Augusztus 30-án a térség közlekedési helyzetével kapcsolatos tervezői megbeszélés zajlott le.
Következő napirendi pontban az Esztergomi Rendőrkapitányság nevében dr. Bognár Ferenc rendőr alezredes terjesztett
elő beszámolót. Összességében településünkön a bűncselekmények száma az elmúlt egy évben csökkent, kis mértékű
növekedést mutat a közlekedési, a közrend elleni és a rongálásos bűncselekmények száma. A rendőrség feladatait az
önkormányzattal jó együttműködést kialakítva, magas színvonalon kívánja ellátni. Sajnálatos módon a rendőrség
létszámhelyzete az elmúlt időszakban sem javult.
Harmadik alkalommal került módosításra Lábatlan Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetése, melynek
eredményeként 887.798 eFt-ra emelkedett a költségvetés főösszege. A változást a véglegesen átvett pénzeszközök
több mint 300 eFt-os növekedése okozta.
Módosításra került a távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet is. A képviselő-testület a gázárak emelkedése
miatti drágulást a helyi rendeleten is átvezette. A testület a hatályos jogi szabályozás alapján pontosította a helyi
rendeletben szereplő fogalmakat is. Az új díjtételek a Hírmondóban olvashatóak.
Az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a tavalyi tanévhez képest a művészetoktatás térítési
díjai nem emelkedtek. Változott viszont, hogy szeptembertől a tanulók teljesítményük függvényében fizetik a díjakat:
4,0- 5,0 átlag esetén 1.200-Ft/hó, 4,0 átlageredmény alatti teljesítmény esetén 1.300-Ft/hó összegben.
2006. szeptember 6-i ülésén a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az internetes szavazás figyelembe
vételével- döntött a Virágos és tiszta Lábatlanért mozgalom díjazottjairól. A díjazottak nevei a www.labatlan.hu oldalon
találhatók meg. A mozgalom célja a lakosság ösztönzése a településkép tisztántartásában és szépítésében való aktív
részvételre.
A továbbiakban beszámoló hangzott el a 2006. évi első félév gazdálkodásáról. A fél éves gazdálkodás során a
központi és egyéb pénzeszközök előirányzat növekedése miatt a főösszeg 6%-kal növekedett. Az önkormányzat a
tavalyi év első félévéhez viszonyítva kevesebb esetben és kisebb mértékben vette igénybe folyószámla hitelkeretét.
Sor került a Gondozási Központ beszámolójára is. Az intézmény ellátja az Idősek klubja feladatait, étkezést, házi
segítségnyújtást, az ellátási területen jelentkező gondozási igényeket felméri. A központ törekszik arra, hogy
gondozottjai minél több odafigyelést, szeretetet kapjanak. A programokon való részvétel önkéntes.
A képviselő-testület elfogadta a 2006-2011 közötti időszakra vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programot is. A
program teljes egészében a városi honlapon tekinthető meg.

