Tájékoztató a képviselő-testület 2011. december 13-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el az előző ülés óta történt eseményekről.
November 29-én a polgármester a 90 éves szépkorú Vizi Lajosnét köszöntötte.
December 1-jén a Zalka M. ltp-i 2006. évi útfelújítás ellenőrzését végezte a hivatalban a
KDRFÜ, mindent rendben találtak.
December 3-án Sztankovics Ferenc volt polgármester, képviselő, Lábatlan Nagyközség
Közösségi Céljaiért Alapítvány kuratóriumi tagjának temetésén búcsúztunk.
December 5-én az intézményi telefonvonalak és telefonközpontok felmérésére került sor.
December 6-án a településüzemeltetés aktuális kérdéseivel kapcsolatos konferencián az aljegyző
vett részt Gödöllőn.
December 8-án a Régió Televízió Emberek és sorsok címmel portréműsort rögzített Szenes
Gézával a Gerenday Közösségi Házban.
Második napirendi pont során Szalai László, az Egyetértés SE vezetőjének beszámolóját vitatta
meg a testület. Az egyesület ifjúsági és gyerek csapatai jelentős sikereket érnek el, a felnőtt
csapat eredményességének növelése érdekében további lépéseket kell tenni.
A képviselő-testület meghallgatta Hummel Rudolf, kistérségi irodavezető beszámolóját a
kistérség 2011. II. félévi tevékenységéről. Jelentős sikereket értek el a kistérségi sport
rendezvények, ugyanakkor a közoktatási és szociális feladatok egy része is térségi szinten került
ellátásra.
Két év után idén újra módosításra kerültek a víz- és csatornahasználati díjak. A Hétforrás
Kistérségi Vízmű Kft. 4 %-os javaslatát hagyta jóvá a testület. Az árak 2012-től hatályosak.
Csatornázott és nem csatornázott területeken
lakossági fogyasztók részére:

vízdíj:

297,- Ft/ m3 + ÁFA

szennyvízkezelési díj:

249,- Ft/ m3 + ÁFA

környezetterhelési díj:

18,- Ft/ m3 + ÁFA

A képviselő-testület elfogadta a vagyongazdálkodás helyi szabályairól szóló rendeletet. A
korábbi, 2005-ben elfogadott rendelet módosítására az elmúlt időszak jogszabályi változásai
miatt volt szükség. A rendelet a labatlan.hu oldalon megtekinthető.
A testület ugyancsak elfogadta a jövő évi munkatervet, mely szerint jövőre tíz alkalommal ül
össze a testület, a munkaterv a honlapon olvasható.
A képviselők vita nélkül elfogadták a Gondozási Központ szakmai programját. A legutóbbi
szakmai ellenőrzés alapján néhány kiegészítésre volt szükség, melynek módosítással a testület
eleget tett.

Sor került a 2012. évi költségvetés előkészítése érdekében a kiadáscsökkentő lépések
lehetőségének áttekintésére. A jövő évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében már a
megelőző testületi ülésen is számos elképzelés született, mellyel jellemzően a dologi kiadások
csökkentését, illetve a nem kötelezően ellátandó feladatok számának minimalizálását javasolták.

