Tájékoztató
a képviselő-testület 2013. december 17-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
November 27-én a polgármester a Hétforrás Kft. taggyűlésén vett részt.
A Magyar Termék Nonprofit Kft. támogatásával településünk díjmentesen vehet részt a Westend City
Centerben 2014 februárjában kezdődő egy éves időtartamú címerkiállításon.
28-án a Lábatlan Intézményfenntartó Társulás ülése volt a Városházán, ahol a társulás gazdálkodásáról
szóló I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló, és a társulás 2014. évi koncepciója került
elfogadásra.
11 órakor Ünnepi Megyegyűlésen jelent meg a polgármester Tatabányán, ahol átadták a megye
“legjobbjainak” járó díjakat: településünkről Bárdos Zoltán érdemelte ki a Megye Polgárőre címet.
29-én tartotta ülését Polgármesterek a Falukért Egyesület Vértessomlón, melynek témája az aktualitások
megtárgyalása: hulladékszállítás, 2014. évi költségvetés összeállítása.
30-án a Polgárőrség évzáró ünnepségén vett részt a polgármester, december 2-án Tatán, az Európai díj
átvételének ünnepélyén jelent meg.
3-án a Hétforrás Kft. taggyűlésére került sor, ahol az átalakulással, valamint az év végi teendőkkel
kapcsolatos feladatokat tárgyalták meg.
5-én a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatalban járt a polgármester a Hétforrás Kft.
átalakulásával és a közérdekű szolgáltató kijelölésével kapcsolatban.
9-én ismételten Hétforrás Kft. taggyűlése volt, majd a villamos energia beszerzése tárgyában
közbeszerzési tárgyalás volt, melyen az E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselője jelent meg.
10-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban került megrendezésre az Európai Mobilitási Hét és Európai
Autómentes Nap összefoglaló rendezvénye, melyen a polgármester dr. Völner Pál államtitkártól oklevelet
vett át a Duna Karva-Lábatlan Maraton szervezéséért és lebonyolításáért.
A villamos energia közbeszerzési eljárásában bíráló bizottsági és közbeszerzési bizottsági ülés volt, ahol a
2014. január 1 - 2016. december 31. közötti időszakra a szolgáltató kiválasztásáról döntés született. Az új
szolgáltató: az E-ON Energiaszolgáltató Kft., a megajánlott ár: 16,5 Ft/kWh. A szerződéskötés az új
szolgáltatóval 2013. dec. 20. után kerül aláírásra.
12-én az ÉDV Zrt. vezetőivel folytatott egyeztető megbeszélést a polgármester a bérleti-üzemeltetési
szerződés véglegesítése ügyében.
13-án zajlott a Forest-Papír Kft. ünnepélyes üzemavatója, melynek során átadásra került a cég
történetének eddigi legnagyobb beruházása. A rendezvényen a cég lehetőséget biztosított arra, hogy
személyesen is megtekintsék az új üzemet és bepillantást nyerjenek a szakmában egyedülállónak számító
csúcstechnológiába.
A KOMTEM Kft., mint a temető üzemeltetőjének vezetőjével tárgyaltunk a szociális temetések
feltételeinek megteremtéséről.
14-én kerül sor a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségi ülésére.
Második napirend során a testület módosította a 2013. évi költségvetését, melynek eredményeként a
főösszeg 58 m Ft-tal, 897 m Ft-ra csökkent, a felhalmozási jellegű tőkebevétel jelentős csökkenése miatt.
Harmadik napirendben módosul a helyi gyermekvédelmi rendelet. 2014. január 1-től megszűnik a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mivel a törvény helyette az önkormányzati segélyt vezetett be.

Tárgyalta a testület a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendelet is, mivel 2014. január 1-től
lehetőséget kell adni szociális temetésre. A szociális temetéshez a sírhelyet, a koporsót vagy urnát és a
sírjelet az állam térítésmentesen biztosítja.
Ugyancsak törvényi kötelezettségnek eleget téve tárgyalta a képviselő-testület Lábatlan közterületein
folyó filmforgatás szabályait, területi és időbeli korlátait, habár a filmforgatások az eddigiekben nem
okoztak problémát településünkön.
A hulladékról szóló 2012.évben módosított törvény alapján tárgyalta a testület a nem közművel gyűjtött
folyékony háztartási hulladék szállítási szabályait. A folyékony hulladék szállítását Lábatlanon a Gazdik
Bt. végzi. A csatornával nem rendelkező ingatlantulajdonosok a 30/ 637-48 61-as számon kérhetik a
szennyvízszippantás elvégzését.
Az önkormányzat kedvező gazdálkodása következtében 2013-ban nem volt szükség folyószámlahitel
igénybevételére, a jövő évre vonatkozóan a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a likviditás
megőrzése miatt a bankkal történő tárgyalás megkezdésére.
Az Állami Számvevőszék 2013. I. félévében lefolytatott vizsgálata alapján a testület módosította
intézkedési tervét. A módosítás a költségcsökkentési lehetőségeket részletezte.
Elfogadásra került a 2014. évi munkaterv, mely szerint jövőre tíz képviselő-testületi ülés kerül
megtartásra.
A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
munkájáról. A részletes beszámoló a www.labatlan.hu oldalon megtekinthető. Az elmúlt években a
hivatal által ellátott ügyek száma növekedett.
Végül a képviselő-testület megtárgyalta a Sportegyesület kérelmét, mely szerint 30 %-os önrész
biztosításával megvalósítható lenne a teljes sportpálya (épület és pálya) felújítása. A pályázatot a Magyar
Labdarúgó Szövetség írta ki.
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.

