Testületi ülés 2009.09.15.
Tájékoztató a képviselő-testület 2009. szeptember 15-i üléséről. Első napirendi pont:
beszámoló a két ülés között történt eseményekről.
Július 4-től a Pr-telekom a helyi televíziót az S4-es csatornára helyezte át, képminőség
javítása érdekében.
Július 9-én az ÉGÁZ-DÉGÁZ szervezésében Tatán tartott, a földgázpiacon bekövetkezendő
számos változással kapcsolatos megbeszélésen Hortai Tamás vett részt.
Július 14-től több napon át a Magyar Államkincstár vizsgálatot tartott a központi
költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások felhasználásáról. A vizsgálat a
szociális rendeletből eredő feladatokra, valamint többségében a Gondozási Központ által
nyújtott szolgáltatásokra terjedt ki. A vizsgálat a normatívák felhasználásánál mindent
rendben talált, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
Július 16-án a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében baleset megelőzési nap
volt a Gerenday Közösségi Házban.
Július 17-én a IV. Lábatlani Művésztelep kiállítás nyílt a Gerenday Közösségi Házban.
Augusztus 3-án az E.ON megkezdte az áramellátást akadályozó fák gallyazását városunkban.
Augusztus 11-én a Hétforrás Kft. taggyűlése volt, ahol javaslatot tettek a szeptember 1-jei víz
és csatornadíj emelésére, melyet testületünk az augusztus 31-én tartott ülésén el is fogadott.
Augusztus 19-én Petrovics Mária ingyenes audológiai szűréssel tartott az egészségházban
Augusztus 20-án a Szent István templomban tartott ünnepi szentmisén Csapó Géza
képviselte önkormányzatunkat.
Augusztus 25-én Boda Csaba alpolgármester átadta a Zrínyi M. ltp.-i játszóteret, mely a CBA
és a Procter Cambie támogatásával létesült.
Miskolcon a Kiemelt Bűnmegelőzési Konferencián Bárdos Zoltán képviselte a megyénket.
Augusztus 27-én volt az ünnepélyes tanévnyitó ünnepség az Arany János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi F. úti iskolájában.
A Révátkelőhely pályázattal kapcsolatosan operatív megbeszélést zajlott le a hivatalban,
melyen részt vett a MAHART képviselője, Dinnyés István önkormányzati képviselő, Karva
község polgármestere, a pályázat készítők és a tervezők.
Augusztus 29-én Lábatlan – Karva maratont Török István polgármester úr indította el Duka
Gábor Karva polgármesterével.
Szeptember 1-jén került sor a Zengő Óvodában megvalósított bölcsődei csoport ünnepélyes
átadására.
Szeptember 3-án megbeszélést történt Süttő Község polgármesterével a Révátkelőhely
pályázathoz szükséges lehetséges partnerségéről.

A Duna Partnerségi Hálózat műhelymegbeszélésen Hortai Tamás vett részt. Tájékoztatták a
résztvevőket a magyar Euróapi Duna Régió Stratégia állásáról és ebben a Duna menti városok
elvárásainak megjelenítéséről. A Duna Partnerségi Hálózathoz történő csatlakozás hivatalos
aláírására szeptember 30-án kerül sor.
Szeptember 6-án a nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület meghívására Karva község polgárai
szép számmal látogatást tettek városunkban.
Következő napirendi pont során a testület módosította a 2009. évi költségvetési rendeletet,
a támogatások növekedése eredményeként idén Lábatlan 931.734e Ft-ból gazdálkodik.
Képviselői indítványra módosultak az avar és kerti hulladék égetésének szabályai. Május 1. és
szeptember 30. között havonta egy alkalommal lehet avart és kerti hulladékot égetni, ha azt 72
órával a tűzgyújtás előtt bejelentik az önkormányzatnál. A korábbi szabályozás szerint a
tűzgyújtás tilos volt. A rendelkezés megszegői szabálysértési bírságra számíthatnak.
A testület enyhítette a méltányosságból történő közgyógyellátás feltételeit, ezentúl havi 5700
Ft feletti gyógyításra fordított költség után jár az ellátás. A módosítással számos rászoruló
kaphat segítséget gyógyszerköltségeinek fedezéséhez.
A testület beszámolót hallgatott meg az első félévi gazdálkodásról. A bevételek a
várakozásokon felül teljesültek földterületek és a kisbusz értékesítése következtében, a
személyi kiadások -kis mértékben ugyan- de a tervezett szint alatt maradtak. Az ellátottak
juttatásai 10 %-kal emelkedtek az előirányzathoz képest.
Beszámoló hangzott el városunk közművelődési helyzetéről. A könyvtárat 5.711 alkalommal
használták, összesen 10.505 dokumentumot kölcsönözve. A Gerenday kert számos
rendezvénynek adott otthont, melyekre egyre többen jutnak el.
A képviselők megszavazták, hogy idén is bekapcsolódunk a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjrendszerbe. Várhatóan 29 hallgatónak juttat az önkormányzat havi 5.000 Ft
ösztöndíjat, melyet az állam ugyanennyivel egészít ki.
A testület döntött arról is, hogy a Piszkei, illetve a Zalka M. lakótelepeken játszótér
megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be. A két beruházás összeköltsége mintegy 33 m Ft.
Visszatérő probléma volt a képviselő-testületi ülések közvetítésének hangminősége. A
probléma megoldása érdekében a testület korszerű, érzékeny mikrofonokat vásárlásához
biztosított fedezetet, melyek érthetővé, jól hallhatóvá teszik az üléseket, ugyanakkor a
papírzörgést nem lehet teljesen kiszűrni.
A testület döntött arról is, hogy pályázatot nyújt be "Tudásdepó Express" néven a könyvtári
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A projekt nem igényel önrészt, a támogatás mértéke 1,53 m Ft közötti.
Pályázat kerül benyújtásra az Európa a Polgárokért program keretében közösen Karvával és
Rechnitz-zel. A program gazdája, Schrenk Péter a jövő évben számos sportrendezvényt kíván
a pályázat alapján megvalósítani.
A testület tárgyalta a Gondozási Központ kérelmét, mely szerint a jövőben nemcsak a Hullám

Vendéglő, hanem a Panoráma Étterem is szállíthatna ételt az időseknek. A kérelmet az ellátott
idősek igényei támasztották alá, a Panoráma Étterem jövő évre vonatkozó árajánlata 20%-al a
jelenlegi ár alatt van.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy -saját forrás hiányában- a nehéz élethelyzetbe került
személyek esetében elővásárlási jogával nem kíván élni. Mint ismeretes a vonatkozó törvény
lehetőséget ad az önkormányzatoknak a hiteleiket fizetni nem tudó személyek esetében a
lakások, házak megvásárlására úgy, hogy a korábbi adósok bérlőként élnének tovább az
ingatlanban.
Az önkormányzat határozott a Kálvária, Rozália, Őrhegyi, Öreghegyi, Paprét, Rákóczi F. u. és
a Zrínyi ltp. házszámozásának rendezéséről. A lakcímkártyák és a földhivatali változtatás
költsége nem a lakókat terheli, gépkocsitulajdonosok esetében a forgalmi engedély cseréje
azonban illetékköteles, melyet a tulajdonos fizet meg.
Végül az önkormányzat csatlakozott a Duna Partnerségi hálózathoz, mely lehetőséget biztosít
a nemzeteken átívelő fejlesztési projektek kialakítására, egyben elősegíti a Duna fejlesztését
érintő feladatok közös megoldását.

