Tájékoztató a képviselő-testület 2012. április 24-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Március 26-án az Ister-Granum Eurorégió új igazgatója, Nagy Péter kereste fel a polgármestert.
Március 28-án a Polgármesterek a Falukért Egyesület ülésén vett részt a polgármester Héregen.
Március 29-én a polgármester Forest-Papír Kft. vezetőjével, Bodrogai Ferenccel tárgyalt. A
jegyző asszony kistérségi jegyzői értekezleten vett részt, ahol az aktuális jogszabályváltozásokról
folyt megbeszélés a Kormányhivatal munkatársaival.
Március 30-án a Piszkei Zöldpapír Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója, Zsember Zoltán
tájékoztatta a polgármestert tevékenységéről.
A polgármester és a jegyző asszony a révátkelő hitelszerződését aláírta a Pannon Takaréknál.
Április 2-5. között zajlott városunkban a lomtalanítás.
Április 6-án Táton, a Kenyérmezei és Únyi patak visszatöltésezés nyitórendezvényén vett részt a
polgármester.
Április 10-én lejárt a Zengő Óvoda vezetői állására a pályázati határidő, melyre egy pályázat, a
jelenlegi intézményvezetőé érkezett.
Április 12-én a polgármester Esztergomban kistérségi ülésen vett részt, ezt követően
Nyergesújfalu, Bajót és Süttő polgármesterei tartottak megbeszélést az aktuális témákról.
Április 18-án Torma Pálné 90 éves szépkorú állampolgár köszöntésére került sor. Délután a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tartotta ülését.
Április 19-én a polgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezésében a
“Többszintű Kormányzás” c. nemzetközi konferencián vett részt. A konferencia célja a
közigazgatás aktuális kérdéseinek megvitatása, a partnerségben működő többszintű kormányzás
lehetőségeinek, feladat- és hatáskörmegosztás európai uniós tagállami példáinak megismerése
tapasztalatcsere keretében.
Második napirend során Sturcz Viktória kapitányságvezető és Borosháziné Végh Angéla
őrsparancsnok beszámolt a település 2011. évi közrend és közbiztonsági helyzetéről. A
rendőrségi állomány átlagéletkora 29 év, összesen 7 fő távozott és 8 fő érkezett a Rendőrőrsre. A
baleseti helyzet nagymértékben javult, tavaly mindössze 3 db könnyű baleset történt, míg a
megelőző évben összesen 20, egyéb bűncselekményeket tekintve 56 db lopást és betöréses lopást
követtek el. Az április 24-i Rendőrnap alkalmából Trinácz Gábor körzeti megbízott és Schetlné
Révész Erzsébet polgárőr az önkormányzat elismerésében részesült.
A polgármester ezt követően köszöntötte Boda Csabát, a Lábatlan Közösségi Céljaiért
Alapítvány új kuratóriumi elnökét. Az Alapítvány tavaly 3.249 eFt-ból gazdálkodott, melyből
számos civil kezdeményezést támogatott. Sajnos idén, forráshiány miatt, a helyi civil szervezetek
számára nem volt lehetőség pályázat kiírására, így fokozottan keresniük kell a civil
szervezeteknek egyéb pályázati forrásokat. Az Alapítvány vagyonát az szja. 1 %-ából befolyó
összegek és egyéb pályázati összegek gyarapíthatják.
Következő napirend során a képviselő-testület módosította a 2012. évi költségvetési rendeletet, a
támogatások és a véglegesen átvett pénzeszközök növekedése miatt 11,259 eFt-tal növekedett a
költségvetés főösszege.
A képviselők egyhangúan elfogadták a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. 2011-ben
meghatározó feladat volt az intézmények működtetése, mintegy 3 %-kal csökkentek a személyi

jellegű kiadások és a szociális kiadások. A bevételek a tervezetthez képest 4 %-os többletet
mutattak, viszont az iparűzési adóból 20 %-kal kevesebb folyt be.
A testület megalkotta a város tulajdonában álló nemzeti vagyonról szóló rendeletet.
Magyarország nemrégiben elfogadott Alaptörvénye rögzítette, hogy a helyi önkormányzat
tulajdona nemzeti vagyon, mely alapján szükségessé vált a vagyongazdálkodásról szóló rendelet
átdolgozása. A rendelet egyebek mellett meghatározza a vagyonszerzés és eladás szabályait, a
polgármester és a képviselő-testület hatáskörét.
Az Országgyűlés 2012. április 2-án korábbi döntését újrafogalmazva meghatározta a
hulladékgyűjtő edényzetek ürítésének legmagasabb díját. (legfeljebb 650 Ft/alkalom) A
törvénymódosítás szerint május 1-től az ürítési díjaknak a szolgáltató kalkulációja szerinti díjakat
kell tartalmazni, így a díjak a tavaly év végén elfogadott, majd visszavont mértékűre módosulnak
ismét. A képviselő-testület a 2012. május 1-től érvényes díjakat a lehetséges maximum 63
%-ában határozta meg:
60 literes gyűjtőedény

210+ Áfa/db/ürítés

80 literes gyűjtőedény

273+ Áfa/db/ürítés

110 literes gyűjtőedény

367+ Áfa/db/ürítés

120 literes gyűjtőedény

398+ Áfa/db/ürítés

240 literes gyűjtőedény

775+ Áfa/db/ürítés

Zsák

300+ Áfa/db/ürítés
770 literes gyűjtőedény közös számlafogadással

2.443+ Áfa/db/ürítés

1100 literes gyűjtőedény közös számlafogadással

3.480+ Áfa/db/ürítés

A képviselő-testület eleget tett törvényi kötelezettségének, mely szerint rendeletben kell
szabályozni a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályait. A rendelet a
kialakult gyakorlatot rögzíti.
A testület elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót, ahol egyebek mellett az
Európai Uniós támogatások és az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átfogó
ellenőrzése megállapította, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek.
A város 2012. évre vonatkozó költségvetése 160.591e Ft-ban határozta meg a működési célú
hiányt, mely alapján pályázatot kíván benyújtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására. A pályázat első ütemének benyújtási határideje április 30.
Végül a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat által támogatott civil szervezetek
beszámolóját. A Lábatlan Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2011-ben 10.902 órát
teljesített közterületeken, 30 fős taglétszámmal. A szervezet 1.000e Ft-ból gazdálkodik. A
polgárőrség munkáját a polgármester mellett a rendőrség vezetői is megköszönték.
A képviselők előtt elhangzott az Egyetértés SE beszámolója is. Az egyesület 4.000e Ft
támogatást kapott az önkormányzattól, melyet 3,250 eFt további bevétellel tudott kiegészíteni.
Az egyesület kiemelt feladatként kezeli az utánpótlás nevelést, a legnagyobb sikerekkel jelenleg a
labdarúgó szakosztály utánpótlás csapata büszkélkedhet. A pénzügyi beszámoló után a júniusi
testületi ülésen a szakmai feladatok végrehajtásáról készül tájékoztató. Az Egyesület jelenleg 280
fő taggal rendelkezik.
A testületi ülésről készült felvétel a városi televízióban és a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

