Tájékoztató a képviselő-testület 2011. október 25-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Szeptember 14-én Kistérségi megbeszélésen a polgármester a Leader pályázatokról tárgyalt.
Szeptember 15-én a Gerenday arborétumban szervezett Mini Maraton résztvevői részére átadta a
díjakat.
Szeptember 16-án a Városi Napok rendezvénysorozatot a Gerenday Közösségi Házban
szervezett Gerecse Fotóklub fotókiállítással nyitotta meg. A továbbiakban tartalmas hétvégi
szabadidő programok várták a látogatókat.
Szeptember 22-én a polgármester Bajóton az EGTC kerékpárút pályázattal kapcsolatos
megbeszélésén vett részt.
Szeptember 23-án a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Ünnepi Megyegyűlésén vett részt
a polgármester, majd ezt követően a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület ülésén Szomódon.
Az egyesület, mely a megye 28 települését, független polgármestereit tömörítő szervezet, ülésén
a tervezett önkormányzati reform kapcsán felmerülő észrevételeit és véleményét foglalta össze.
Szeptember 24-én a Rechnitzből érkezett vendégeket Török István alpolgármester fogadta. A
vendégek a Gerenday Házban lévő fotókiállítást tekintették meg.
Szeptember 25-én Rally Túra versenyt rendeztek a térségben, melynek rajtja és célja
településünkön, a Piszkei Papír Zrt. parkolójában volt.
Szeptember 26-án Pajorné Hajba Csillával, két társasház közös képviselőjével tárgyaltunk a
társasházaknál fennálló hatalmas fűtéshátralékok rendezése ügyében. Az önkormányzati
bérlakásban élőket felszólítottuk a hátralékok rendezésére.
Szeptember 28-án a polgármester a Városi Könyvtárban Nádasi Lászlóné „Műkedvelő
csoportok Lábatlanon és Piszkén a XX. sz. első felében” c. helytörténeti füzet sorozat első
kötetének bemutatóján vett részt. Ugyanezen a napon a polgármester településünk egyik 90 éves
állampolgárát köszöntötte. Ezen a napon a település kutyáinak veszettség elleni oltása is
megtörtént.
Szeptember 29-én a polgármester a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.
képviselőjével az iskola informatikai pályázatról tárgyalt, majd ezt követte a közművelődéssel
kapcsolatos pályázat megbeszélése.
Szeptember 30-án Gödöllőn a Helyi Önkormányzatok Napja c. ünnepi konferencián vett részt.
Október 1-jétől városunkban megkezdődött a népszámlálás, a számlálóbiztosok megkezdték
munkájukat.
Október 4-én a Gondozási Központ szervezésében KI MIT TUD vetélkedő került
megrendezésre. Ugyanezen a napon a polgármester a Régió TV létrehozásával kapcsolatos
megbeszélést folytatott Mihelik Magdolnával, Nyergesújfalu polgármesterével és Szenes
Lajossal, Tát polgármesterével.
Október 5-én a Happy Bike Kft. képviselőivel a révátkelő 1. számú partneri jelentéséről
folytatott megbeszélést.
Október 6-án a Holcim Zrt. igazgatója, Chris Nielsen nyugdíjba vonulása alkalmából
búcsúztatón vett részt a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökök és a jegyző.
Október 9-én Judo verseny volt a volt Petőfi iskola sportcsarnokában, melyet a polgármester
nyitott meg.
Október 10-én birtokvédelmi szakmai napot tartott a Kormányhivatal, melyen az aljegyző vett
részt. Ugyanezen a napon az ÁNTSZ egy hetes mammográfiai vizsgálatot kezdett meg a
művelődési ház előtt elhelyezett szűrőbuszon.
Október 13-án a Zrínyi lakótelepi partfal ügyében a KISZI-KŐ Kft-vel tárgyalt a polgármester.

Október 14-én a polgármester Önkormányzati Konferencián vett részt Gödöllőn.
Október 15-én került megrendezésre Lábatlan-Karva maratoni kerékpár- és futóverseny, melyet
a polgármester nyitott meg, illetőleg a díjakat átadta a versenyzők részére.
Október 17-én Dorogon egészségkoalíciós munkaértekezletet tartott dr. Sári Katalin, a Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője, melynek témája a kistérségi lakosság
egészségügyi állapotának felmérése, egészségfejlesztési stratégia kidolgozása.
Október 18-án a Régió TV létrehozásával kapcsolatos megbeszélésen vett részt a polgármester
Nyergesújfalun.
Október 19-én Ister-Granum EGTC közgyűlés volt Esztergomban. Megkezdődött a három napos
lomtalanítás településünkön.
Október 20-án „Úton a jó állam felé. Változások fenntartói és pedagógus szemmel” c. oktatási
konferencián vett részt a polgármester Szobon.
Október 21-én a nemzeti ünnepség keretében a koszorúzás rendben lezajlott.
Második napirendi pont során ötödik alkalommal került sor a költségvetési rendelet
módosítására. Ennek következtében a főösszeg 891e Ft-tal 1.082.141 Ft-ra emelkedett. A
változást a támogatások és a működési bevétel változása okozta.
A képviselő-testület tárgyalta a tulajdonában álló bérlakások bérleti díjait meghatározó
rendeletet. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, valamint Oktatási, Szociális és Egészségügyi
Bizottsági javaslatára 2012. január 1-től 160 Ft-ról 200 Ft-ra emelkedik a lakások havi bérleti
díja négyzetméterenként, a Rákóczi F. út 138-140. és a Rákóczi F. út 154-156. szám alatti
ingatlanokban pedig 300 Ft/hó/m2 lesz a bérleti díj.
A képviselők vita nélkül elfogadták a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, mely az
Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Polgármesteri Hivatal szakmai
folyamatait, szabályszerűségét és dokumentáltságát ellenőrzi.
Elhangzott a Gondozási Központ beszámolója. Az intézmény sokrétű tevékenységéről szóló
tájékoztató a labatlan.hu oldalon teljes terjedelemben olvasható.
Döntés született az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pályázati forrásokból
történő informatikai fejlesztéséről, melyet a TIOP 1.1.1. 100%-os támogatású pályázata kiírása
tehet lehetővé. Beszerezni kívánt eszközök: laptop, monitorok, számítógép alapú nyelvi labor,
e-book olvasó, szoftverek, mintegy 50 millió forint értékben.
A képviselő-testület kiegészítette a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai
programját a település főbb demográfiai jellemzőivel. A kiegészítés szükségességét az
intézményben lezajlott átfogó ellenőrzés során javasolták.
Az önkormányzat tárgyalt a pénzügyi helyzetének alakulásáról, valamint 35 millió forint hitel
felvételéről döntött, amely a költségvetés egyensúlyának fenntartásához, fizetőképességünk
megőrzéséhez szükséges.
A napirend tárgyalásakor elhangzott, hogy a jelenlegi helyzet kialakulását az állami normatívák
jelentős, a helyi adóbevételek drasztikus csökkenése együttesen idézte elő. A helyzeten csak az
változtatna, ha az állam az általa önkormányzatoknak előírt kötelező feladatokat megfelelően
finanszírozná, vagy a kötelező feladatokat lecsökkentené. Sajnos a jövő évi költségvetés az

önkormányzatok részére további megszorításokat hozhat, amelyek a jelenlegi előírások alapján
szinte lehetetlen feladat elé állítják az önkormányzatokat.
A Pedagógiai Szakszolgálatot fenntartó társulás tagjaként az önkormányzat hozzájárult, hogy
Süttő Község csatlakozzon a szakszolgálat keretein belül működő utazó gyógypedagógiai
ellátáshoz.
A képviselő-testület optimalizálta a két fogorvosi körzethez tartozó utcajegyzéket, mivel a két
körzet által ellátott létszám jelentős eltérést mutatott. Dr. Padányi Katalin és Dr. Dobsa Judit
körzetéhez tartozó változásokról a lakosságot szórólapok, a Hírmondó újság és a honlap útján is
tájékoztatjuk.
Módosításra került a Zengő Óvoda és Bölcsőde szakmai programja is, mivel jogszabályi változás
következtében a bölcsödében ellátható gyermekek száma 10-ről 12 főre emelkedett.
A továbbiakban a testület hozzájárulását adta az alábbi négy, 100 %-os támogatottságú pályázat
benyújtásához.
- térségi hagyományok bemutatását szolgáló tér felújítása (összköltség: 5.200.000 Ft)
- Lábatlani sportpálya fejlesztése, az épület belső felújítása, vizesblokk, burkolat cseréje, továbbá
a kosárlabdapálya felújítása. (összköltség: 5.000.000 Ft)
- X. Lábatlani Blues Fesztivál megrendezése, koncertek, kiállítások szervezése (összköltség:
3.200.000 Ft, pályázott összeg: 1.875.000 Ft)
- Iskolai fazekasműhely fejlesztése, kemence kialakítása, nyári táborok szervezése (összköltség:
6.000.000 Ft)
A polgármester kérésére az Egyetértés SE vezetője, Szalai László beszámolt az egyesület
munkájáról, különös tekintettel a labdarúgó szakosztály működésére. Az utánpótlás korú
labdarúgók sikereinek elismerése mellett a testület felkérte a vezetőséget, hogy a decemberi
testületi ülésre készítsen tervet a felnőtt csapat talpra állítása érdekében.
Végül 2011. december 28-tól 2016. augusztus 15-ig tartó időszakra Schrenk Pétert választotta
meg a testület az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójává. A pályázati
felhívásra csak az ő pályázata érkezett. Pályázatában az új igazgató ismertette fejlesztési
elképzeléseit, egyben hangsúlyozta a már kialakult, jól működő hagyományok fontosságát. Célja,
hogy a 100 éves iskola megfeleljen az értékválsággal küzdő társadalom új kihívásainak.
A képviselő-testületi ülésről készült felvétel a labatlan.hu oldalon vágatlanul elérhető.

