Tájékoztató a képviselő-testület 2012. november 27-ülésről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Október 30-án Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár és Török Ádám a
Kormányhivatal főigazgatója tartottak tájékoztatást a Gerenday Közösségi Házban a 2013.
január 1-vel létrejövő járásokról. A tájékoztatáson mintegy 40 fő érdeklődő vett részt.
Október 31-én, a Reformáció Napján Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár Károli Gáspár-díjat adott át Dr. Herczeg
Pál teológus-professzornak, városunk Pro-Urbe díjas (1988) polgárának.
A Károli Gáspár-díjat azon kiemelkedő tudósok kapják, akik a hittudományok terén
maradandót alkotva gazdagították a magyar vallásos és szellemi életet és kimagasló
eredményeket értek el a biblikus tudományok területén.
Ezen a napon a polgármester a Plimsol Hungary szállítmányozási Kft. vezetőivel közösen
megnézte a cementgyári silókat.
November 6-án, Nyergesújfalun volt a polgármester a hulladékszállítási közbeszerzéssel
kapcsolatos megbeszélésen. Véradás volt városunkban.
November 13-án a Gerenday Közösségi Házban köszöntötte a jegyző asszonnyal a Szociális
Munka Napja alkalmából az önkormányzat szociális területén dolgozó munkavállalóit.
16 órától a Városi Könyvtárban megtartott közmeghallgatáson számolt be a 2012. évi
feladatok teljesítéséről. A közmeghallgatáson mintegy 25 fő vett részt.
November 14-én Esztergomban a civil szervezetekkel kapcsolatos önkéntességről szóló
konferencián vett részt a polgármester.
November 19-én lezajlott az egykori Petőfi S. Ált. Iskolában 2002-ben megvalósult
fűtéskorszerűsítési pályázat, valamint a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
székhelyének kialakítását lehetővé tevő CÉDE pályázat utóellenőrzése.
Ezen a napon a kikötő úszóművének helyszíni szemlézése történt meg Pozsonyban a gyártás
helyszínén. A szemlén a hivatal munkatársai és Sujbert Levente képviselő vettek részt a
kivitelezővel együtt. Az úszómű készültségi foka mintegy 50%. Így az eredeti terveknek,
szerződésnek, ütemezésnek megfelelően halad a beruházás megvalósítása.
November 22-én a polgármester a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ünnepi
megyegyűlésén vett részt. November 23-án a táti iskola energetikai korszerűsítési pályázat
záró projektjére kapott meghívást. November 24-én, Süttőn a Polgárőr Napi ünnepségen vett
részt.
A Hivatalban a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
felügyeleti vizsgálatot végzett a jegyző gyámhatósági, gyermekvédelmi tevékenységével
kapcsolatosan.
A Zengő Óvoda vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, az intézmény telephelyén
és székhelyén igazgatóhelyettes kinevezése érdekében. A második napirendi pont során a
testület a kérést támogatta, a helyettest az intézményvezető nevezi ki.
Következő napirendi pont során a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatára a testület
tárgyalt az építményadó-, a kommunális adó módosításáról, valamint az idegenforgalmi adó
bevezetéséről. A módosítások 7,3 m Ft egyenlegjavulást eredményeznek. A módosítás
eredményeként az építményadó 2013-ban 1000 Ft/m2-ről 1.100 Ft/m2-re, a magánszemélyek
kommunális adója 5000 Ft/évről 6.000 Ft/évre változik. Idegenforgalmi adót a Lábatlanon
bejelentett szálláshellyel rendelkezők fizetik meg, a szálláshelyükön eltöltött vendégéjszakák
után. A vendégéjszakák száma tavaly 1200 volt, az idegenforgalmi adó mértéke 300
Ft/vendégéjszaka.

Sor került a költségvetési rendelet módosítására, a működési bevételek, támogatások
növekedése miatt a költségvetés 1.098e Ft-ra emelkedett.
A testület elfogadta az I-III. negyed évi gazdálkodásról szóló beszámolót. Az önkormányzat
rendkívül takarékos gazdálkodást folytatott, az év elején meghatározott takarékossági
intézkedések következetesen megvalósításra kerültek. A bevételek 71 %-osan teljesültek, míg
a kiadások 69 %-os teljesülést mutatnak a III. negyedév végén.
Elfogadásra került a 2013. évi költségvetési koncepció. Az önkormányzati szféra
finanszírozási rendszere jövőre megváltozik, a jelenlegi normatív finanszírozást felváltja a
feladatfinanszírozás, mely előreláthatóan a bevételek jelentős elvonásával jár együtt. A
finanszírozás mértéke egyelőre nem ismert, így a koncepció bevételi oldala számos ponton
bizonytalan. Továbbra is napirenden van üres ingatlanaink értékesítése.
A testület a továbbiakban ingatlan ügyekben döntött, illetve felajánlott ingatlanok megvételét
utasította el. Sor került a Zalka M. ltp-en megüresedett bérlakás új bérlőjének kijelölésére is.
Végül a nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a képviselő-testület döntött a Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyergesújfalui épületével kapcsolatos, korábban
megállapodásban rögzített kérdésben. A pályázati támogatásból kialakított épületet öt évig
Lábatlan Város Önkormányzatának kell fenntartania, majd a projekt fenntartási időszakának
letelte után az ingatlan és ingóvagyon (épület, bútorok, eszközök) térítésmentesen a projektet
finanszírozó Nyergesújfalu város önkormányzatának tulajdonába kerülnek.
Az ülésről készült felvétel a Helyi Tv-ben, illetve a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

