Tájékoztató a képviselő-testület 2012. október 30-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Szeptember 25-én a polgármester Magyar Levente helyettes államtitkárnál volt az
önkormányzat ellen indult közbeszerzési pályázattal kapcsolatos eljárás ügyében. 26-án a
polgármester a Kistérségi Társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának ülésén vett részt
Nyergesújfalun. 27-én a Kistérségi Társulási ülésén a jegyző asszony vett részt. Október 1jén Tatabányán, a megyei Kormányhivatal vezetőivel tárgyalt a jegyző asszony és a
polgármester a járások kialakításával kapcsolatosan. A tárgyaláson elhangzott, hogy a 2013.
január 1-vel történő járási hivatalok felállítása kapcsán 4 fő státuszt kell átadnunk a járásnak,
a személyekhez tartozó számítástechnikai és dologi eszközökkel (bútor stb.) együtt.
Október 2-án a Gondozási Központ időseinek Ki Mit Tud?-ja zajlott a Gerenday Közösségi
Házban.
5-én a tatai edzőtábor adott helyet a “Szomszédolás, Komárom-Esztergom Megye” c.
konferenciának, melyen a polgármester, az alpolgármester és Héjjas Mihály képviselte
önkormányzatunkat. 9-én a cementgyár leállításának üteméről tájékoztatta a polgármestert
Richard Skene elnök-igazgató és Márta Irén kommunikációs igazgató. 11-én a Duna-Vértes
Köze Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére ment a polgármester. Ezen a napon mutatkozott
be az Esztergomi Rendőrkapitányság új vezetője, Debreczeni István. 18-án Mogyorósbányán
az iskolát érintő pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vett részt a polgármester és Schrenk
Péter iskolaigazgató.
19-én az október 23-i nemzeti ünnep keretében az ünnepi műsor koszorúzással zajlott le az
’56-os hősök emlékére. 24-én Fülöp Józsefnét köszöntötte a polgármester 90. születésnapja
alkalmából.
25-én a Polgármesteri Hivatal biztosítási ügyében Séta Csaba biztosítási tanácsadóval tárgyalt
a polgármester, majd ezt követően az AVE Zrt. vezérigazgatója kereste fel a jövő évi
hulladékszállítással kapcsolatban.
26-án Gyermelyen került megrendezésre a Polgármesterek a Falukért Egyesület következő
ülése.
A második napirendi pont során a képviselők módosították a nemzeti vagyonról szóló helyi
rendeletet, mivel a vonatkozó törvény egyes vagyontárgyak minősítését módosította, így ezek
jogszabály szerinti átvezetése vált szükségessé.
Elfogadásra került a jövő évi belső ellenőrzési terv, 2013-ban öt alkalommal kerül sor az
önkormányzat és az intézmények pénzügyi, számviteli folyamatainak ellenőrzésére.
Döntöttek a képviselők arról, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatási keretére vonatkozó igényt nyújtanak be, mivel a stabilitási
törvény következtében 2012. december 31-ig fennálló elsősorban folyószámlahitel
visszafizetési kötelezettsége bizonytalanná teszi az önkormányzat jövő évi pénzügyi
helyzetét.
A képviselő-testület megerősítette korábbi elvi döntését, hogy 2013. január 1-től az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Arany János Általános Iskola vagyonának
működtetését nem képes vállalni. A köznevelés új rendszerében az iskolák fenntartását a
járásokhoz kapcsolódó tankerületek végzik, ugyanakkor az önkormányzatok saját bevételeik
terhére vállalhatják az ingó és ingatlan működtetését, azaz lényegében a közüzemi számlák
fizetését. Erre városunknak bevételeinek csökkenése miatt jelenleg nincs lehetősége.
A testület döntött, hogy a járási hivatalok részére -áthelyezéssel- átad négy fő köztisztviselőt,
illetve a munkavégzésükhöz szükséges számítógépeket és bútorokat. A járás január 1-től
működő hivatala Esztergomban lesz, de minden településen heti egy alkalommal
ügyfélfogadás is történik, így a járáshoz került ügyeket helyben lehet intézni.

A képviselők elfogadták a Gondozási Központ beszámolóját, egyben megköszönték a
dolgozók munkáját, mellyel a település időseinek mindennapjaiban nyújtanak pótolhatatlan
segítséget. A teljes beszámoló a városi honlapon olvasható.
Döntés született arról, hogy a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyergesújfalui
telephelyének ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséhez Lábatlan szerződést köt
Nyergesújfaluval. A szerződés aláírása a pályázati fejlesztést megelőzően kötött
megállapodás soron következő lépése.
Közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött a testület a jövő évi hulladékszállítás zavartalan
fenntartása érdekében. Mint ismeretes az Országgyűlés elfogadta a hulladékgazdálkodásról
szóló törvényt. Az új, ismert feltételek miatt a jelenlegi szolgáltató csak úgy végezheti jövőre
a hulladékkezelést, ha még ez évben sor kerül a kiválasztására és a szolgáltatási szerződés
megkötésére. Körzetünkben sajnos jelenleg nincs a jogszabálynak megfelelő többségi állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató. Az új törvény január 1-től hulladéklerakási
járulék fizetését is előírja, ami jelentős mértékben megdrágíthatja a szolgáltatást.
A testület döntött arról, hogy a közös marketing és turisztikai fejlesztések érdekében
szándékát fejezi ki a Gerecse Natúrparkhoz való csatlakozásról. A natúrpark olyan
összefogás, mely kötöttségek nélkül képes kiaknázni az együttes fellépés erejét. Végül a
képviselő-testület önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos döntésekkel zárta nyílt ülését.
Az ülésről készült felvétel a Helyi Tv-ben, illetve a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

