Tájékoztató a képviselő-testület 2011. november 29-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Október 26-án a díszkivilágítással kapcsolatos megbeszélésen vett részt a polgármester
Nyergesújfalun.
Október 28-án Megyei Önkormányzat tartott tájékoztató előadást a katasztrófavédelemmel és
polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályok változásáról. Ezen a napon egy személy tett
állampolgársági esküt a polgármester előtt.
Október 29-én testvérvárosunkban, Rechnitzben Lábatlant bemutató fotókiállítás nyílt a Gerecse
Fotóklub képeiből. Ezt követően az Öregfiúk csapatainak labdarúgó mérkőzése zajlott le.
November 2-án a Global Business Union Pénzügyi Zrt. képviselőjével tárgyalt a polgármester
VOIP telefonhálózat kiépítésével kapcsolatban, a vezetékes telefonköltségek csökkentése
érdekében.
November 8-án közmeghallgatást tartott önkormányzatunk, ezt megelőzően rendkívüli testületi
ülés zajlott a Városházán.
November 9-én a Magyar Közút Kht. téli felkészüléssel kapcsolatos tájékoztatóján vett részt a
polgármester. A kihelyezett sebességmérő készülékek meghibásodását bejelentette a közút
fenntartójának. Ugyanezen a napon a Magyar Önkormányzatok Szövetségének ülésén vett részt,
ahol a MÖSZ elnöke tájékoztatója után vita keretében tárgyalták a készülő önkormányzati és
köznevelési törvényt.
November 10-én a Szociális Munka Napja alkalmából városunk e területen tevékenykedő
dolgozóit köszöntötte a polgármester. Ez a nap jó alkalommal szolgál arra, hogy felhívja a
közvélemény figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Magyarországon az emberek
közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást
igényel.
Fontos-e a közösségi nevelés? címmel Lénárd Sándor, az ELTE adjunktusa tartott előadást a
Zengő Óvoda meghívására a Gerenday Közösségi Házban.
November 11-én a Gerenday Közösségi Házban Horváth Mihály “Külső és belső világunk” c.
fotókiállítása nyílt.
November 12-én Táton járt a polgármester a pályázat keretében megvalósult csapadékvíz
elvezetési beruházás ünnepélyes átadásán.
November 15-én a Goodwill Consulting Kft. főenergetikusával az intézmények
fűtéskorszerűsítés-lehetőségének felmérése történt.
November 17-én a Gerenday Közösségi Ház adott helyet a Kistérség kihelyezett ülésének. Az
ülést megelőzően a természetes energiaforrások hasznosításának bemutatására a jelenlévők egy
ATES hőszivattyú működésének hatékonyságáról győződhettek meg.
November 19-én volt a városrészek vetélkedője, amely a szeptemberben rendezett Városi Napok
keretében elmaradt.
November 21-én országos katasztrófavédelmi gyakorlatra került sor, ahol a légoltalmi szirénák
működését és a riasztó őrsök munkáját gyakorolták.
Nyergesújfalun a polgármester tárgyalt az esztergomi Vaszary Kolos Kórház főigazgatójával a
laborvizsgálatokról.
November 25-én az alpolgármester tárgyalt a Holcim Zrt-vel, valamint Bajót polgármesterével,
majd délután a Ki mit tud? vetélkedő díjait adta át.
November 26-án a Polgárőr Nap alkalmából köszöntötte a polgármester városunk polgárőreit.

Második napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a 2012. évre vonatkozó
hulladékkezelési díjakat. Idén a városból összesen 1.273.250 kg hulladékot szállítottak el, egy
lakásban átlagosan 569 kg hulladék keletkezik.
2012. évi díjtételek:
2012.
(Ft + Áfa/ürítés)
60 literes gyűjtőedény

210

80 literes gyűjtőedény

273

110 literes gyűjtőedény

367

120 literes gyűjtőedény

398

240 literes gyűjtőedény

775

770 literes gyűjtőedény közös
számlafogadással

2.443

1100 literes gyűjtőedény közös
számlafogadással

3.480

Zsák

300

Következő napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei
Temetkezési Kft. beszámolóját, a sírhelydíjak 2012-ben átlagosan 5%-kal emelkednek. A cég
tájékoztatása szerint a temetésszám csökkenő tendenciát mutat.
A képviselők vita nélkül elfogadták a 2011. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatodik módosítását,
melynek eredményeként a költségvetés főösszege 1.048.482e Ft-ra csökkent, a változást a véglegesen
átvett pénzeszközök 33 millió forintos csökkenése okozta.
Módosításra került a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet is. A 2006. óta változatlan mértékű
építményadó 1000 Ft/m2 mértékűre emelkedett. Az adófizetési kötelezettség alól mentesül a lakás céljára
szolgáló épület, így a változás csak a gazdasági tevékenységet végző személyeket és társaságokat érinti.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2012. évre szóló költségvetési koncepciót. A jövő évi
koncepcióban számos, pontosan nem számszerűsíthető tétel szerepel, amit a közigazgatás tervezett
átalakításából adódó, egyelőre még kodifikálatlan kormányzati elképzelések okoznak. Összességében
elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátás finanszírozásából adódó kiadási oldal, illetve a
normatív támogatásokból és adóbevételekből álló bevételi oldal egyelőre jelentős különbséget mutat.
Ezt követően beszámoló hangzott el az Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. Lényeges,
hogy az előirányzatokhoz mérten 73 %-ban teljesültek a vállalkozóktól származó adóbevételek. A
normatív támogatás 76%-át kapta meg az önkormányzat.
Következő napirendi pontként a révátkelő beruházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntéseket
hozta meg a testület. A közbeszerzési eljárás a tervek szerint 2012. január végén fejeződik be.
Ugyancsak közbeszerzési eljárást kezdeményezett a testület a villamos energia beszerzés költségének
csökkentése érdekében. Az előzetes számítások alapján az energiadíj az idei fogyasztást alapul véve akár
20%-kal is csökkenthető, ha a városi közvilágítás és az intézmények működtetéséhez szükséges energiát a
legkedvezőbb ajánlattal rendelkező piaci szereplőtől vásároljuk.

Az önkormányzat 90 %-os támogatottságú pályázat beadásáról határozott, mely egy városközponti
közintézmény hőszigetelését, nyílászáró cseréjét érinti. A pályázat megvalósulása esetén 70%-os fűtés
megtakarítás is elképzelhető az intézményben.
Ugyancsak pályázat benyújtásáról határozott a képviselő-testület. A 100%-os intenzitású pályázat
keretében Lábatlan, Karva és Rechnitz lakosainak részvételével négy napos programsorozatra kerülhet
sor, 21.000 euró értékben.
Végül a képviselő-testület döntött a Polgármesteri Hivatalban december 19. és december 30-a közötti
igazgatási szünetről. A szünet alatt a Hivatal zárva lesz, kizárólag anyakönyvi ügyelet lesz elérhető.
A képviselő-testületi ülésről készült felvétel a labatlan.hu oldalon hamarosan vágatlanul elérhető lesz.

