Tájékoztató a képviselő-testület 2010. december 14-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
November 24-én a Forest Kft.-nél nyílt nap volt, ahol a polgármester is jelen volt.
November 25-én a polgármesterek hivatalos évzáró rendezvényére került sor Kisbéren.
November 27-én a Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület évzáró ünnepségén volt
jelen a polgármester és 13 fő polgárőrt részesített jutalomban.
November 29-én Holcim Hungária Cementipari Zrt. alapítványi ülése volt a Gerenday
Közösségi Házban.
December 2-án Komjáthy László tervezővel egyeztetés történt a kerékpárút létesítésére
várhatóan megjelenő pályázattal kapcsolatban. A tervező a hivatal munkatársával bejárta a
tervezett nyomvonalat a papírgyártól a cementgyárig húzódó szakaszon. Ugyanezen a napon a
Happy Bike Kft. képviselőjével megbeszélés zajlott le, mind a révátkelőhely, mind a kerékpárút
vonatkozásában.
Az egészségház épülete elé felállításra került a város karácsonyfája, melyet Jánoska Tibor és
felesége ajánlott fel az önkormányzatnak térítésmentesen.
December 3-án Hétforrás Kft. taggyűlés volt. A taggyűlés úgy döntött, hogy víz- és
csatornahasználati díj emelés a 2011. évben egyelőre nem lesz.
December 5-én a Gerenday Közösségi Házban megrendezett adventi vásár, majd azt követően
koncert és baba kiállítás volt.
December 6-án a Forest Papír Kft. képviselőivel az iparterület fejlesztéssel kapcsolatos
kérdésekről tárgyaltunk a Hivatalban.
Az Arany János Iskola és a Zengő Óvoda energetikai fejlesztési beruházásának ellenőrzését
végezte el az Energiaközpont Nonprofit Kft. két képviselője. Megtekintették mindkét helyszínt,
elismeréssel szóltak a látottakról. A beruházást a közbeszerzéstől kiindulva az üzembe helyezésig
ellenőrizték és mindent rendben találtak. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv alapján a
pályázati támogatás kifizetésének akadálya nincs.
Elhunyt Dr. Cséfalvay Pál tudós kanonok, az esztergomi Keresztény Múzeum nyugalmazott
múzeumigazgatója, aki városunkban is káplánkodott.
December 7-én Polgári Védelmi gyakorlat felkészítés volt a hivatalban.
A Reneszánsz Zrt. képviselőjével folyt egyeztetés a révátkelő beruházásához kapcsolódó, általuk
tervezett, bányáikat érintő, turisztikai fejlesztés vonatkozásában.
Trinácz Gábor körzeti megbízott fogadóórát tartott a hivatalban.
December 8-án a városban lévő kóbor kutyák begyűjtésére került sor az önkormányzat
megbízása alapján.
December 9-én Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás kihelyezett ülése volt
Nyergesújfalun.
December 12-én volt az Esztergom – Almásfüzitő – Komárom vasúti szárnyvonal ünnepélyes
újraindítása, amelyen a kistérségi polgármesterek vettek részt.

Ezt követően helyi rendeletek kerültek elfogadásra: Ismét módosult a 2010. évi költségvetési
rendelet, melynek eredményeként 43.997e Ft-tal emelkedett a költségvetés főösszege. Jövőre
nem változnak a helyi adók mértékei -a képviselők döntése alapján, egyben átvezetésre került a
helyi rendeletünkön a vállalkozók kommunális adójának megszűnése.
A képviselő-testület elfogadta a 2010. év I-III. negyedévéről szóló beszámolót. A bevételek 90%-os
teljesülést mutatnak, ezzel szemben a kiadások átlagosan 70%-ban realizálódtak.
A testület elfogadta a jövő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Mivel a koncepció alapját képező
intézményi normatívákról a kormány még nem hozott végleges döntést, így a jövő évi bevételeink
becslésen alapulnak. Kisebb mértékben valamennyi adóbevétel csökenni fog, így a tervezett költségvetési
főöszeg 892m Ft körül alakul.
Elfogadásra került a képviselő-testület 2011-es munkaterve, majd az Esztergom és Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója is, amit a lábatlani honlapon teljes terjedelemben olvashatnak.
Valamennyi önkormányzati intézmény alapító okiratán átvezetésre kerültek a vonatkozó törvény
változásából adódó új megnevezések.
Együttműködési megállapodásra került sor a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, mely alapján a
Polgármesteri Hivatal segíti a jövőben a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási, információ szolgáltatási
feladatait.
A képviselők határoztak arról, hogy Süttő és a cementgyár közötti szakaszra megrendelik a kerékpárút
terveit, egyben kezdeményezik az építési engedélyezési eljárást is. A kerékpárút elkészítésére az
önkormányzat pályázatot kíván benyújtani.
Elfogadásra került az Arany János Alapfokú Művészeti és Általános Iskola házirendje és pedagógiai
program módosítása. Az intézményvezető a napközis létszám bővülésével indokolta a csengetési rend
megváltozását. A pedagógiai program a közoktatási törvény és rendeletei változása miatt módosult.
A képviselők döntöttek arról is, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet a jövőben kistérségi szinten oldják
meg. Így a feladatot kedvezőbb áron tudjuk megoldani.
A testület elhatározta, hogy január 1-től kommunális traktort lízingel a kisebb városfenntartási munkák
elvégzése érdekében. Az új munkagép járdatakarítást, fűnyírást, só-kavicszúzalék szórást, utcaseprést fog
végezni.
Végül a elfogadta a képviselő-testület a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
megállapodásának módosítását, melyre a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos
pályázat miatt volt szükség.
December 15-én 40 fő ingyenesen kapta a méhnyakrák elleni védőoltást a Lábatlan Közösségi Céljaiért
Alapítvány jóvoltából. A védőoltás -társadalombiztosítási támogatás híján- 90.000 Ft-ba kerül
személyenként, mely a szükséges háromszori oltást foglalja magában. Az önkormányzatot megkereső
oltóanyagot forgalmazó cég vállalta, hogy kedvezményesen, személyenként 47.500 Ft-ért biztosítja a
vakcinát, melyet Kniebeiszer Anna doktornő térítésmentesen adott be az érintetteknek. A második és
harmadik oltásra január 12-én és június 8-án kerül sor. Köszönjük az oltásban közreműködők segítségét.

