Tájékoztató
a képviselőtestület február 12i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
December 14én aláírásra került a megállapodás arra vonatkozóan, hogy a nyergesújfalui székhelyű
Pedagógiai Szakszolgálat állami fenntartásba vétele miatt a négy település társulása megszűnik.
December 17én az iskola működtetésének állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás
aláírásra került a Klebensberg Intézményfenntartó Központtal.
December 27én a hulladékgyűjtésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés az új szolgáltatóval, a
Vertikál Zrtvel aláírásra került.
Január 3án megtörtént a járási hivatal részére azoknak a szociális és gyámügyi iratoknak az átadása,
amely január 1től járási hatáskörbe került. Ugyanezen a napon megtörtént a négy átadott státuszhoz
tartozó számítástechnikai eszközök, a hozzá tartozó szoftverek és bútorok elszállítása a járási hivatalba.
Január 4én megkezdődött a lábatlani Falu TV VHS kazettáinak digitalizálása. Az esetenként 1520
éves felvételek a www.labatlan.hu oldalon is elérhetőek lesznek. Mint ismeretes a Lábatlani Hírmondó
19892012. közötti számainak digitalizálása tavaly befejeződött, és már elérhetőek a városi honlapon.
Január 8án Pozsonyban a Nemzeti Közlekedési Hatóság partiszemléjén volt a hivatal munkatársa,
ahol a révátkelő úszómű vízrebocsátás előtti hatósági vizsgálata történt meg.
Január 9én a Gerecse Natúrpark alapdokumentumának számító együttműködési megállapodás
ünnepélyes aláírására jelképes helyszínen került sor: BajótPéliföldszentkereszten, a Don Bosco Szalézi
Társaság rendházában. A helyszín a Gerecse Natúrpark közepének is tekinthető.
Január 14én bemutatkoztak az Esztergomi Járási Hivatal munkatársai, akik az ügysegédi feladatokat
látják el a körzetükbe tartozó településeken. Városunkban minden hét hétfőjén 812 óra között tart
ügyfélfogadást az ügysegéd, aki a járási hatáskörbe tartozó iratokat veszi át és továbbítja ügyintézésre a
járásnak.
Ezen a napon az új körzeti megbízott, Berki József kereste fel a polgármestert, és megbeszélték a város
aktualitásait, az első ügyfélfogadásra február 7én került sor.
Január 22én közbiztonsági referensi értekezlet zajlott le Esztergomban, a téli időjárás alatt adódó
feladatok összesítése érdekében.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve megalakításra került a település polgári védelmi szervezete.
Februárban 150 fő helyi lakos kerül beosztásra, akik minősített helyzet esetén polgári védelmi
feladatokat látnak el. Az érintettek határozatban értesülnek polgári védelmi beosztásukról.
Január 24én a VÁTI a révátkelő helyszíni ellenőrzését tartotta. A helyszíni szemléről és ellenőrzésről
készült jegyzőkönyv szerint az építési munkákat, illetve a beruházáshoz tartozó bizonylatokat rendben
találták.
Január 25én a megyei Kormányhivatalban a polgármester, a jegyző és a gazdasági irodavezető
szakmai egyeztetésen vett részt, ahol a BM önkormányzat államtitkára, a Nemzetgazdasági

Minisztérium és a Magyar Államkincstár igazgatója és államháztartási irodavezetője képviselőivel
közösen egyeztették az önkormányzat hitelei átvállalásának kérdését. Lábatlan a 40 %os mértékű
adósságkonszolidációba került besorolásra. Indokaink alapján kértük a 70 %os mértékű
adósságkonszolidációt.
A konszolidáció mértékének meghatározása után az ezzel kapcsolatos államiönkormányzati
megállapodást február 28ig kell megkötni.
Január 30án a Közlekedéstudományi Egyesület elnökségi ülésén vett részt a polgármester.
Február 6án a 2013. évi költségvetés készítésével kapcsolatos értekezlet volt Budapesten, melyen a
gazdasági irodavezető és helyettese vett részt.
Február 5én és 6án a Megyeházán területfejlesztési fórum volt. A megyei területfejlesztési koncepció
térségi lehatárolására kialakított térségi műhelyek ezzel megkezdték munkájukat. Városunk három
térségi műhelyben vesz részt, a “Duna mente”, a “PilisGerecse” és a “Városok” térségi műhelyben.
Február 8án a polgármester a Polgármesterek a Falukért szervezet megbeszélésén vett részt a
költségvetés tervezés tapasztalatai, a járások megalakulásával kapcsolatos tapasztalatok és az
iskolaátadás tapasztalataival kapcsolatosan.
Következő napirendi pont során hatodik alkalommal került módosításra a tavalyi költségvetés, így a
főösszeg 1.228m Ftra emelkedett a támogatások és az intézményi bevételek növekedése miatt.
A képviselőtestület megalkotta a 2013. évre vonatkozó költségvetési rendeletét is. Fontos változás,
hogy működési hiánnyal a költségvetés nem fogadható el, és a kötelezően ellátandó feladatokhoz
feladatfinanszírozás rendszerében biztosított állami támogatást egészítik ki a helyi bevételek. A tervezett
bevételek 877m Ftt tesznek ki, fejlesztésekre pályázati források adnak lehetőséget.
Az Önkormányzat 2013ban négy közbeszerzési eljárást tervez, melyek az intézményi közétkeztetés, a
kerékpárút fejlesztés, a Zengő Óvoda Micimackó épületének és a Városháza épületenergetikai
fejlesztésének ügyében kerülnek kiírásra.
A testület határozatot fogadott el az önkormányzati adósság állami átvállalása érdekében. Az állam a
lábatlani adósság 40%át tervezi átvenni, ugyanakkor az adóbevételek csökkenése miatt tárgyalások
során kértük a konszolidáció mértékének növelését.
Elfogadásra került az oktatásinevelési intézményekben folyó étkeztetés térítési díja, mely 5,7 %kal
emelkedett a tavalyi évhez képest.
A képviselők határoztak arról, hogy nem adják állami fenntartásba a lábatlani Egészségházban folyó
szakellátást és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló vagyont, a magas színvonalú és helyben történő
ellátás érdekében. A döntést a szakellátások, alapellátások orvosai levélben támogatták.
Elfogadásra került a vagyongazdálkodási terv, mely a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét
határozza meg, a terv elfogadása jogszabály által előírt feladat.
A testület pályázat benyújtásáról döntött a Zengő Óvoda Micimackó épülete és a városháza
tekintetében. A tervezett beruházások összköltsége 68m Ft, melyben 85 %át lehet szerencsés esetben

pályázati forrásból fedezni. A pályázat tartalmazza nyílászárók cseréjét, a falak, födémek szigetelését és
a fűtés korszerűsítését.
Az Országgyűlés tavaly elfogadta az önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával
összefüggő jogszabályt. A testület döntése alapján az érintett utcák, közterületek elnevezésére a
lakosság adhat javaslatot a Hírmondóban elhelyezett ajánlószelvényen.
A képviselőtestület pályázatot nyújt be a Zengő Óvoda és a Városháza épületére napelemes és
napkollektoros berendezések telepítése céljából. A pályázat a beruházást legfeljebb 85%ban
támogatja, az önerő mértéke 2,8m Ft. Sikeres pályázat esetén a villamos energia fogyasztás 76 %
(óvoda) illetve 49 %kal (városháza) csökkenne, a beruházás 4,1 év alatt térülne meg.
Végül a testület határozott a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásról, mivel a
szervezet markánsan képviseli és összefogja az önkormányzatok érdekeit.

