Tájékoztató a képviselő-testület 2007. december 18-i üléséről.
A képviselő-testület kilenc előterjesztés tárgyalását tűzte napirendre. Elsőként beszámoló hangzott el a két ülés közötti
eseményekről: December 2-án az észak-komáromi Concordia vegyes kar tartott a Gerenday Közösségi Házban
előadást.
December 7-én Esztergomban a mentőállomás átadó ünnepségén, majd az azt követő kistérségi válogatott
focimeccsen Kiss Gábor aljegyző vett részt.
December 11-én az oktatási-, művelődési- és sport-, valamint a szociális- és az egészségügyi-bizottsági ülések
zajlottak le a Polgármesteri Hivatalban.
December 14-én az AVE Tatabánya év végi záró megbeszélésén az aljegyző úr vett részt.
December 16-án a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvénye zajlott le.
Második napirendi pont során beszámoló megvitatására került sor az Önkormányzat 2007. év I-III. negyedévi
gazdálkodásáról. A beszámoló szerint a III. negyedév végére a bevételek 88%-ban teljesültek. A központi és az egyéb
pénzeszközök előirányzat-növekedése, a saját hatáskörben történő évközi módosítások és csoportosítások miatt
évközben többször vált szükségessé a tervezet módosítása. 2007. évben a testület által jóváhagyott költségvetési
főösszeg 838.398 e Ft.
A második napirendi pont során a testület ismét módosította a 2007. évi költségvetési rendeletet, mivel a működési
bevételek, a támogatások, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök 30.823 e Ft-tal emelkedtek. A város
költségvetésének főösszege így 925.438 e Ft-ra nőtt.
A Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. árkalkulációs bizottsági ülésén tett javaslat alapján a képviselők elfogadták a 2008.
évre vonatkozó víz- és csatornahasználati díjakat, melyek a következők:
Lakossági fogyasztók részére: vízdíj: 243 Ft/m3
Szennyvízkezelési díj: 172 Ft/m3
Környezetterhelési díj: 31 Ft/m3
Nem lakossági fogyasztók részére: vízdíj: 340 Ft/m3
Szennyvízkezelési díj: 275 Ft/m3
Környezetterhelési díj: 31 Ft/m3
A díjak Áfa nélkül értendőek.
A képviselő-testület elfogadta a 2008. évre vonatkozó munkatervét, mely szerint kilenc rendes ülésen tárgyalnak,
valamint novemberben közmeghallgatást hirdet meg az önkormányzat.
A közoktatásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat közoktatási feladatai ellátásához intézkedési tervet köteles
készíteni, melyet két évente felülvizsgál. A korábban elfogadott terv felülvizsgálatát végezte el a testület. A terv
megléte a benyújtandó iskolafejlesztési pályázat benyújtásának is feltétele. A tervből kiderült, hogy Lábatlan
népessége az országos átlagnál gyorsabban fogy, ugyanakkor a 2005. évtől kezdődően a születések száma
emelkedett. Fontos eredmény, hogy az általános iskola művészetoktatásának minősítési eljárása során a minősítési
csoport „kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” cím elnyerésére tett javaslatot. A tervben rögzített célok
közül a legjelentősebb az általános iskola fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása.
Az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakításával sor kerül a járóbeteg szakellátás területén az elaprózott
ellátások megszüntetésére, a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésére is. A testület döntött arról, hogy kérelmet nyújt
be a járóbeteg ellátás szakorvosi óráinak átcsoportosítására. A döntés célja Nyergesújfalu és Lábatlan tekintetében
párhuzamos ellátások kiküszöbölése. A tervek szerint bizonyos ellátások csak Nyergesújfalun lennének elérhetőek
emelt óraszámban, viszont Lábatlanon bőrgyógyász és kardiológiai szakorvos is rendelne. Az egészségügyet érintő jogi
szabályozás lezáratlansága miatt a tervezett ellátások módja és óraszáma is változhat.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a
Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására kiírt pályázatra az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola felújítására és bővítésére. A megvalósuló projekt keretében a város valamennyi általános iskolás diákja
korszerű, modern, a kor követelményeinek megfelelő épületben tanulhatna. A becsült építési költség 831.565e Ft,
mely tartalmazza az épület akadálymentesítését is. A pályázat beadási határideje 2008. január 2. Sikeres pályázat
esetén 500 millió Ft-ot tudunk elnyerni.

Végül a képviselők elfogadták az Arany János Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjának módosítását,
valamint döntöttek az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról is, melyet a szakágazati besorolás
törvényi változásának átvezetése tett indokolttá.

