Tájékoztató a képviselő-testület 2011. szeptember 13-i üléséről
Június 30-án a Köztisztviselői nap keretében a polgármester átadta a nyugdíjba vonuló Kósa
Jánosné részére a Köz Szolgálatáért, Gyuricza Lászlóné részére a Polgármesteri Dicséret
kitüntetést. Munkáltatói felterjesztésre ugyanezen a napon vehette át a Belügyminisztériumban
Gróf Károlyné a Köz Szolgálatért érdemjel ezüst fokozatát.
Lábatlanon forgatott a Duna televízió a szociális földek átadása kapcsán.
Július 2-án a Nemzetközi Duna nap került megrendezésre a Vízisport Egyesület szervezésében.
Július 4-én a látvány csapatsport finanszírozás megjelenő és július 1-jével hatályba lépett
módosításainak főbb ismertetésén a polgármester vett részt.
A Semmelweis napi ünnepségen a polgármester dr. Lestyán Klára háziorvos részére átadta a
Polgármesteri Dicséret kitüntetést.
Július 5-én a polgármester a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos
megbeszélésen és egyeztetésen vett részt Tatabányán.
Július 6-tól új térfigyelő kamerarendszer telepítése valósult meg Lábatlanon. Városunk
frekventált – rendőrséggel előzetesen egyeztetett – részein történik a képrögzítés. A Lábatlan
Város Közösségi Céljaiért Alapítvány kivitelezésében megvalósult, öt kamerából álló rendszer
célja a nagy forgalmat lebonyolító csomópontok, oktatási intézmények és egyéb belterületek
zártláncú megfigyelése a bűnmegelőzés, a vagyonvédelem, illetve a bűnesetek utólagos
felderítésének segítése céljából.
Az újonnan kiépített rendszer a kor igényeinek megfelelő, jó minőségű képet szolgáltat, éjszakai
felvételek készítésére is alkalmas. A struktúra további források esetén hatékonyan bővíthető.
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének lehetőségét a Forest Papír Kft. célzott támogatása tette
lehetővé, a rendszer fenntartását az önkormányzat végzi.
Július 12-én a polgármester és a jegyző asszony Budapesten aláírta a révátkelő támogatási
szerződést.
Július 14-én a kerékpárút pályázattal kapcsolatos egyeztetés volt a hivatalban, Süttő
polgármesterével, a pályázatíró Happy Bike Kft-vel és Komjáthy László (Partner Mérnöki Iroda)
tervezővel.
Dr. Dobsa Judit fogorvossal aláírtuk a vállalkozási szerződést.
Július 15-én a polgármester a Parlamentben a NOE által szervezett, családbarát önkormányzat
című konferencián vett részt.
Július 19-én a Gönyü-Dömös közötti kerékpárút létesítésére vonatkozó konzorciumi szerződést
előkészítő megbeszélést az érintettek a Gerenday Közösségi Házban tartották.
Július 28-án a KDOP-4.2.2-11 sz. „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázati
felhívásra a pályázat beadásra került.
Július 29-én az Arany János Általános és Művészeti Iskola igazgatói pályázatának beadási
határideje volt, melyre 1 pályázat érkezett, Schrenk Péteré.
A szlovákiai Mohiban tervezett radioaktív hulladéktároló előzetes vizsgálatával kapcsolatos
eljárás megindításáról tájékoztatott az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség. Szakhatósági állásfoglalásunkat augusztus 8-ig megküldtük.
Augusztus 1-jén több bejegyzett lábatlani székhelyű cég 5 évre visszamenőleges adóellenőrzése
kezdődött meg.

A Tb. által finanszírozott gasztroenterológiai szakrendelés megkezdte működését az
Egészségházban.
Augusztus 2-án a lábatlani (és a bajóti) dögkutak rekultivációjának műszaki átadása megtörtént.
Mindkét dögkút környéke igényesen került rendezésre.
Augusztus 3-án a tatabányai Vízmű vezérigazgatójával dr. Jelen Tamás úrral tárgyalt a
polgármester a Hétforrás Kft. és ÉDRV Zrt. közötti kapcsolattartásról, illetve a tervezett vízügyi
jogszabályváltozásokról.
Augusztus 8-án a Lábatlani Sirályok szervezésében vízisport-tábor nyílt, melyet a polgármester
nyitott meg.
Augusztus 9-én a polgármester a MAPI Zrt-vel tárgyalt az útfelújítási pályázattal kapcsolatban.
Augusztus 27-én a Lábatlan-Karva Maraton a hőségriadóra tekintettel nem került
megrendezésre. Új időpontja október 15.
Augusztus 29-én a polgármester a Zengő Óvoda és Bölcsőde 40 éves fennállásának
évfordulójára szervezett ünnepségen vett részt.
Augusztus 31-én a Leader pályázatokkal kapcsolatos egyeztető megbeszélést tartottunk a civil
szervezetek és a Sportegyesület vezetőivel.
Az Arany János Iskola tanévnyitó ünnepségén a polgármester vett részt.
A nyári kulturális programok a városban a Gerenday Közösségi Ház szervezésében sikeresen
lezajlottak, július 2-án a Búcsúbál a Térségi Majorett Fesztivállal, július 23-án a Blues Fesztivál,
augusztus 12-én a Valahol Európában c. musical, 13-án a Roma Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében megyei cigány festők kiállítása nyílt. Július 5-17. között került megrendezésre a
lábatlani művésztelep és alkotótábor.
Szeptember 2-án látogatást tettek városunkban a testvér település, Rechnitz polgármestere, volt
polgármestere, valamint 2 önkormányzati képviselő, akik az iskolában és a Forest telephelyén
tettek látogatást.
Szeptember 7-én a népszámlálási kérdezőbiztosok felkészítését tartottuk. A nyár folyamán a
népszámlálással kapcsolatos feladatok előkészítését végeztük. A település körzeteiben 16
kérdezőbiztos fogja elvégezni az állampolgárokra kötelező népszámlálási feladatokat október 1és 31. között.
Második napirendi pont során került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek
eredményeként 1.139e Ft-tal növekedett a költségvetés főösszege a támogatások emelkedése
miatt. Ezt követően a testület elfogadta a 2011. I félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az I.
félévben költségvetésünk a tervezetthez képest 5,6 %-ot növekedett. A részletes beszámoló a
weblapon olvasható.
A következőkben a képviselők helyi rendeleteket módosítottak: a szilárd kezelési
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a Zrínyi ltp. 10. szám utáni
ingatlanok lakosai igénybe vegyék a környezetbarát zsákos hulladékgyűjtési lehetőséget. A
szociális rendeletről szóló módosítás átvezette a lakásfenntartási támogatásról szóló törvény
megváltozott szabályait.
Elhangzott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója is, mely a városi honlapon
olvasható. A kisebbségi önkormányzat elnöke, Babai Mariann tájékoztatta a képviselőket az idei

rendezvényekről, programokról, és a további tervekről. A beszámoló a www.labatlan.hu oldalon
megtekinthető.
A képviselők elvi hozzájárulásukat adták az Arany János Általános és Művészeti Iskola alapító
okiratának módosításához, valamint pedagógiai program kiegészítéséhez. A 7-8. évfolyamra
vonatkozó művészeti oktatás továbbképző tantervét dolgozták ki a pedagógusok.
Módosult a Polgármesteri Hivatal alapító okirata is, a népszámlálással kapcsolatos feladatok
elszámolása okán.
Az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatrendszerhez. A
pályázó hallgatók családjában az egy főre eső jövedelem a 71.250 Ft-t nem haladhatja meg, a
támogatás mértéke 5e Ft/hó.
Az önkormányzat meghatározott ingatlanai térítésmentes igénybevételéhez a Calmit, a Dömper, a
Hétforrás Kft. jövőbeni elektromos energiával történő ellátása érdekében. Az érintett
önkormányzati ingatlanok felett a meglévő légvezeték kapacitásbővítését tervezik.
A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be önkormányzati tulajdonú belterületi
utak fejlesztése céljából. A korábbi testületi ülésen kiderült, hogy a pályázati kiírásnak egyedül a
Rozália u. felel meg, a támogatás mértéke az összköltség 90%-a.
Végül tájékoztató hangzott el 100 %-os támogatású LEADER pályázati lehetőségről, melyen a
civil szervezetek és az önkormányzat vehet részt. A pályázat keretében kis értékű (sportruházat,
polgárőr felszerelés, stb.) illetve rendezvények, képzések továbbá térfigyelő rendszer bővítésének
megoldását várjuk.
A képviselő-testületi ülésről készült felvétel a városi televízióban, illetve a városi weboldalon is
megtekinthető.

