Tájékoztató
a képviselő-testület november 25-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
22-én került sor az 1956-os megemlékezésre a Cementgyári ltp-en az ’56-os emlékműnél.
28-án a polgármester a Megyei Kormányhivatalban polgári védelmi felkészítésen vett részt.
Ugyanezen a napon a Gerenday Közösségi Házban polgári védelmi képzés történt a védelemre
beosztott lábatlani lakosoknak.
5-én a Magyar Közút Kht. tartotta tájékoztatóját Esztergomban a téli időszaki közlekedésre
történő felkészüléssel kapcsolatban, melyen a polgármester is megjelent.
7-én értesültünk arról, hogy a Zengő Óvoda Micimackó telephelyén pályázati támogatással
megvalósított épületenergetikai korszerűsítési munkák további pályázaton voltak eredményesek,
így 6.125.413 Ft-ot nyert az önkormányzat, ezzel a beruházás az önkormányzatnak nem került
pénzébe.
8-án a polgármester az Arany János Iskolában a Tatai Református Egyházmegye által 3.
alkalommal szervezett hittan versenyt nyitotta meg. A verseny kb. 180 gyermek részvételével 4
korcsoportban zajlott.
10-én megtörtént a Városháza energetikai koszerűsítési munkáinak műszaki átadás-átvétele.
Ezzel befejeződött a szintén pályázati pénzből elvégzett homlokzati nyílászárók cseréje, a
homlokzat és födémek utólagos hőszigetelése, valamint a fűtéskorszerűsítés.
11-én a Német-Magyar Iparkamara által szervezett energetikai konferencián vett részt a
polgármester Budapesten.
14-én a Gerenday Közösségi Ház adott helyet a Hölgyek Lábatlanért Egyesület által az iskolások
részére szervezett Ki Mit Tud-nak.
17-én befejeződött a “volt mozi” épületének bontása.
19-én a Gazdasági és Tudományos Társaságok Szövetsége a hazai gázellátás témájában
szervezett energetikai konferenciát Budapesten “Hogyan tovább Magyarország az Európai
Unióban” címmel. A polgármester úr meghallgatta a szakemberek előadását.
20-án Közbiztonsági Fórumra hívta a KEMRFK a járás polgármestereit Dorogra, amelyen a
polgármester vett részt.
Következő napirendi pont során a testület módosította a 2014. évi költségvetési rendeletet. A
költségvetés főösszege 61,9 m forintos emelkedéssel 886,7 millió forintra növekedett a
közhatalmi bevételek és a működésű célú bevételek emelkedése következtében.
A törvényi szabályozásnak eleget téve a képviselők elfogadták az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát. A szabályzat az önkormányzati munka kereteit fekteti le, hangsúlyozva a
képviselői munka szabályait és a lakossági kapcsolattartás lehetőségeit.
Módosításra került a képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet is. Sujbert Levente
elmondta, hogy az elmúlt két ciklusban nem változott a tiszteletdíj mértéke, továbbá a képviselők
száma is csökkent, így véleménye szerint a kérdés rendezése időszerű, az elmúlt időszak

inflációs adatai alapján 50 %-os emelést javasolt. Mezei Ferenc javasolta, hogy az emelés
kérdését egy év után, 2016-ban vegye napirendre a testület. Héjjas Mihály álláspontja szerint a
képviselők ne vegyenek fel tiszteletdíjat. Végül a tiszteletdíj emelését mindössze hárman
támogatták, így a javaslatot a testület nem fogadta el, a tiszteletdíj mértéke a korábbi szinten
maradt.
A testületből ezután többen lemondtak a tiszteletdíjukról és felajánlották azt a Lábatlan
Közösségi Céljaiért Alapítványnak.
A képviselő-testület elfogadta Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány kuratóriumának
személyi összetételére vonatkozó javaslatot. Csicsatka Lászlóné, Dr. Szigeti László és Boda
Csaba személyes okokból, több évtizeden át végzett áldozatos munka után lemondott. A döntés
értelmében az új elnök Dinnyés István, új tag Juhászné Minya Mariann és Szabó Ildikó lesz.
Végül a testület ingatlanügyekről
meghosszabbításáról döntött.
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