Tájékoztató a képviselő-testület 2007. március 27-i üléséről.
A testületi ülés során a 8 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Először tájékoztató hangzott el a két ülés közötti
eseményekről. Február 27-én rendkívüli testületi ülés során döntést született a leendő iskolafejlesztés helyszínéről, a
képviselők többsége a Rákóczi úti fejlesztés mellett adta le voksát. Március 1-jén az Arany-napi ünnepségen az
alpolgármester vett részt. Március 5-én a Nagycsaládosok Egyesülete tartotta közgyűlését. Március 9-én a dorogi
mentőállomás ünnepélyes átadásán a Szolvik Józsefné vett részt. Március 14-én az Esztergom és Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás ülése volt, melyen Dinnyés István vett részt. Március 15-én nemzeti ünnepünkre
emlékeztünk méltó képpen a Hősök terén, valamint a Március 15-e téren. Március 19-én „Az időtlen építőanyag”
címmel kiállítás nyílt a Gerenday házban a Holcim Zrt. rendezésében.
A testület idén első alkalommal módosította a 2007. évi költségvetési rendeletet. A bevételi és a kiadási oldal 3,5 millió
forinttal emelkedett az állami támogatások növekedése miatt.
Módosult az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet is. A
Lábatlani Hírmondó hirdetési díjai magánszemélyeknek 35 Ft+Áfa/szó, vállalkozóknak 53 Ft+ Áfa /szó, a negyed
oldalas hirdetés 4.417 Ft+Áfa, a fél oldalas hirdetés 8.833 Ft+Áfa, az egész oldalas hirdetés ára 17.667 Ft+Áfa.
A képviselő-testület elfogadta a 2006-2010. ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramját. A program rögzíti a testület
által vállalt célokat, alapokat, melyek kiindulópontjai és garanciái a folyamatos működésnek. A program alapján a
részletes feladatokat az éves költségvetés rögzíti, a fedezet és a pályázati lehetőségek ismeretében. A program a
www.labatlan.hu oldalon teljes terjedelmében olvasható.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásainak eleget téve a Képviselő-testület meghatározta
az önkormányzat éves teljesítmény-követelményeit. A követelmények alapját képezik a köztisztviselők éves
teljesítmény-értékelésének, melynek célja, hogy növekedjen a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási
teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala.
Sor került a 2007. évi közbeszerzési terv elfogadására, mely a törvényben meghatározott értékhatár feletti
fejlesztéseket tartalmazza, szerepel benne a Paprét utca felújítása és a Micimackó Óvoda bővítése is.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselőtestület a 2007. évi költségvetésében a magánszemélyek tulajdonában
lévő ingatlanok homlokzat felújítási támogatására 2 millió Ft pénzösszeget biztosított. A támogatási kérelmek - a
hivatalban beszerezhető nyomtatvány - beadási határideje: 2007. április 30. A határidő lejárta után - erre a célra
biztosított pénzösszeg nagysága miatt - kérelmet nem tudunk fogadni.
Az első lakáshoz jutók helyi támogatására 4 millió Ft pénzösszeget biztosított a képviselőtestület. A kérelmek első
beadási határideje: 2007. április 30. - amennyiben erre a célra betervezett pénzösszegből még rendelkezésünkre áll úgy további kérelmeket folyamatosan fogadunk, a keretösszeg meglétéig. A kérelmek elbírálásának határideje: 2007.
szeptember.

