Tájékoztató a képviselő-testület 2012. szeptember 25-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
23-án Bárdos Zoltán Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott a Jászberényben megrendezett Országos
Polgárőr Napon.
26-án ünnepélyes keretek között átadásra került a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
nyergesújfalui telephelye.
Július 1-jén nemzetközi Duna Napot szervezett a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület.
2-án a Gerenday Közösségi Házban Semmelweis Napi ünnepség keretében köszöntötte a polgármester az
egészségügyi dolgozókat. Dr. Kniebeiszer Anna gyermekorvos részére a képviselő testület döntése alapján
Polgármesteri Dicséretet adott át.
17-én a Holcim Zrt. Lábatlan Város Önkormányzatának ajándékozta a használatában álló, szivattyúval
ellátott tűzoltóautót.
Bodrogai Ferenccel, a Forest Papír Kft. vezetőjével tárgyalt a polgármester a cég nyertes pályázatáról,
valamint az Alapítvány támogatásáról.
20-án immár tizedszer került megrendezésre a Lábatlani Blues Fesztivál.
21-én közös Sportnapot tartott Lábatlan és Rechnitz. A sportdelegáció Esztergomba és Visegrádra
kirándult Schrenk Péter iskolaigazgató vezetésével.
Szeptember
6-án a Holcim Hungária Zrt. igazgatója látogatta meg a polgármestert, s bejelentette, hogy jövő év
folyamán megkezdik a gyár bontását.
7-én Bodrogai Ferenc tájékoztatta a polgármestert az elnyert pályázati összeg felhasználásáról, a
beruházás indításáról. Részleteiről a honlapon is megjelentettek egy rövid tájékoztatót.
14-én a Városi Napok programsorozat nyitó rendezvényeként a Gerecse Fotóklub kiállítása kezdődött,
melyen Popovics György, a Megyei Közgyűlés elnöke is tiszteletét tette és köszöntőt mondott. A
polgármester a kiállítás és a városi napok megnyitása után Darányiné Csonka Valéria református lelkész
asszony részére átadta a Lábatlanért Emlékplakettet.
15-én a polgármester részt vett az egyre népszerűbb szüreti felvonuláson. 18 órától a Rechnitzi
fúvószenekar műsorával kezdődött a szüreti bál.
16-án került megrendezésre a III. Karva-Lábatlan maraton, amin több mint 250 futó és kerékpáros és
csaknem ugyanennyi kísérő vett részt.
18-án zajlott a Minimaraton, több mint 150 gyermek részvételével.
Következő napirend során a testület elfogadta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját. Németh
Gáborné tájékoztatta a testületet, hogy az idei 240e -Ft-os támogatás a működési költségek fedezésére volt
elegendő.
A képviselők elfogadták a 2012. évi költségvetés negyedik módosítását. A véglegesen átvett
pénzeszközök növekedése miatt összesen 14,5m Ft-tal emelkedett a költségvetés főösszege.
A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi állattartásról szóló rendeletét, mivel az Országgyűlés
által tavaly elfogadott jogszabályok miatt a korábbi helyi szabályozás már nem felel meg az új
törvényeknek.
Beszámoló hangzott el az önkormányzat 2012. 1. félévi gazdálkodásáról. Összességében elmondható,
hogy rendkívül takarékos, kizárólag az alapfeladatokra és vállalt kötelezettségekre összpontosító
gazdálkodást hajtott végre az önkormányzat.

A képviselő-testület eleget tett az új köznevelési törvényben foglalt feladatának és megvizsgálta, hogy az
önkormányzatot a jövő évben megillető finanszírozás mellett képes-e az iskola ingatlanának és
ingóságainak működtetésére. Az iskola fenntartása jövő évtől nem önkormányzati, hanem állami feladat
lesz, ugyanakkor az önkormányzatok saját jövedelemtermelő képességük terhére vállalhatják a ingó és
ingatlan vagyon működtetését (pl. fűtés, víz, világítás, karbantartás, fizikai dolgozók bére stb.) A testület
megállapította, hogy a jövő évben várható 80 millió forintos adóelvonás mellett az iskola épületének
működtetéséhez, karbantartásához és fizikai dolgozók béréhez szükséges összeg nem áll előreláthatóan
rendelkezésre. A pedagógusok oktató-nevelő munkáját jövő évben az állam finanszírozza.
A hulladékgazdálkodás területén elfogadott törvényi szabályozás következtében az önkormányzat az Ave
Tatabánya Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződést egy évvel, 2013. december 31-ig meghosszabbítja.
2014-től csak közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató láthatja el a feladatot.
Informatikai fejlesztésre nyert pályázatot a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár. A 100 %-os
támogatottságú, 7,9 millió összértékű informatikai fejlesztés keretében infokommunikációs
akadálymentesítés és belső átépítésre kerül sor.
Döntött a testület arról, hogy 2013-ban is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Idén 39
hallgató vehette igénybe a támogatást, amit jövőre is szeretne biztosítani a testület.
A testület ingatlanügyekről döntött, továbbá elhatározta, hogy az egykori Petőfi Iskola temperáló fűtését a
költségcsökkentés igényével megszünteti. Végül Szalai László, a Lábatlani Egyetértés SE. vezetőjének
szakmai beszámolóját tárgyalta a testület. Az egyesület a csökkenő mértékű önkormányzati támogatást
jelentős pályázati összegekkel tudta kiegészíteni.

Az ülésről készült felvétel a Helyi Tv-ben, illetve a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

