Tájékoztató
a képviselő-testület november 26-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Október 24-től zajlott behívásos alapon az emlőrák megelőzésének céljából szervezett, 45-65 év közötti
nők mammográfiás szűrővizsgálata városunkban.
30-án a polgármester és a gazdasági irodavezető az Állami Számvevőszék által Tatabányán megrendezett
szemináriumán vett részt, melyen a vagyongazdálkodásról és az ellenőrzések tapasztalatairól tartott az
ÁSZ tájékoztatást.
November 5-én átadásra kerültek a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány által összegyűjtött
adományok a György család részére.
Ezen a napon az Esztergomi Járási Hivatal vezetője, Horváth-Szeder Gábor a települési ügysegéd
munkarendjének változásával kapcsolatosan kereste fel a polgármestert. Az ügysegéd várhatóan
hétfőnként 8-12 óra, azaz 4 óra ügyfélfogadás helyett csak 2 órát fog Lábatlanon tartózkodni.
6-án a Holcim Zrt. folytatott megbeszélést a polgármesterrel az eszközátadással, gépek átadásával, a
bontás ütemezésével, a hiányzó dokumentumokkal, illetve a 12-én tartott lakossági tájékoztatóval
kapcsolatosan.
10-én a Szociális munka napja alkalmából a polgármester írásban köszöntötte a szociális, gyermekjóléti
intézmények dolgozóit.
11-én dr. Fekete Attila állatorvossal folytatott megbeszélést a kutyák veszettség elleni oltásával,
chipezésével, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok átadásával kapcsolatban.
12-én a polgármester szépkorú polgárt - 90 éves nénit köszöntött. Majd az ÉDV Zrt. vezérigazgatóját, dr.
Jelen Tamást fogadta, akivel a Hétforrás Kft. megszűnésével és a víziközművek üzemeltetésével
kapcsolatosan tárgyalt.
Ezen a napon került sor a Gerenday házban a közmeghallgatásra, majd ezt követően tartotta a Holcim Zrt.
lakossági tájékoztatóját. A közmeghallgatáson és a lakossági tájékoztatón mintegy 30 állampolgár vett
részt.
Következő napirendi pont során a testület módosította a temetőkről szóló rendeletet. A jogszabályi
változások miatt a korábbi 1.100 Ft helyett a jövőben 555 Ft+Áfa/nap díjért lehet vállalkozásszerűen
munkát végezni a temetőkben.
Beszámoló hangzott el az I-III. negyedévi gazdálkodástól. Az előirányzatok növekedése, illetve az évközi
átcsoportosítások, módosítások következtében a költségvetés főösszege mintegy 60m Ft-tal, 930m Ft-ra
emelkedett.
A testület elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítését. A megváltozott feladatalapú
támogatási rendszer alapján jövőre továbbra is a működőképesség fenntartása és az intézmények
működtetése az önkormányzat fő célja. Önként vállalt feladata az önkormányzatnak a bölcsőde, a
járóbeteg-szakellátás és a támogató szolgálat működtetése.
A testület jóváhagyta az ÉDV Zrt-vel kötendő, Lábatlan ivóvízellátó, és szennyvízelvezető közműveinek
üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést.
Módosításra került az Esztergomi Kistérségi Társulás társulási megállapodása. Jogszabályi változások
átvezetése, egyes pénzügyi eljárások pontosítása mellett a minősített többséggel eldöntendő feladatokat
határozták meg. Egyben elfogadták a 2013. évi beszámolót, a kistérség elsősorban az orvosi ügyelet és a
területfejlesztési feladatok ellátásában vállalt 2013-ban szerepet.

A testület döntött arról, hogy a Lábatlani Egyetértés Sportegyesület által használt, volt Petőfi iskola
tornatermének fűtését 2014-ben 1m Ft összegig vállalja. A költség ezen felüli részét az egyesületnek kell
finanszíroznia.
A sportegyesület kérelme alapján a képviselő-testület 700e Ft-ot biztosított a sportpálya, a kiszolgáló
épületek (vizesblokk) részleges felújítására a 2013. évi dologi kiadások terhére. A forrás biztosítása
érdekében az önkormányzat megállapodást köt az egyesülettel.
A képviselő-testületi ülésről készült felvétel a www.labatlan.hu oldalon, illetve a PR-Telecom kábel
televíziós hálózatán a 217,25 frekvencián (C-11) vágatlan formában megtekinthető.

