Tájékoztató a képviselő-testület 2016. november 29-i üléséről
Szeptember 29-én az NHKV fórumán vett részt a polgármester Tatabányán, ahol a hulladékszállítás
új rendelkezéseiről tartottak tájékoztatást.
Szeptember 30-án volt a Holcim Emlékház ünnepélyes átadása.
Október 2-án a népszavazás települési feladatait láttuk el.
Október 4-én Gutter Józsefnét köszöntötte a polgármester 90 éves születésnapja alkalmából.
Október 6-án Ki Mit Tud az idősek közreműködésével, melyet a polgármester nyitott meg.
Október 12-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója és
munkatársai tettek látogatást a hivatalban, az iskola átadás-átvételének feladatairól tartottunk
megbeszélést.
Október 19-én a villamos energia közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívást megküldtük az
október 18-án megtartott testületi ülésen meghatározott 6 ajánlattevőnek
Október 25-én Intézményfenntartói Társulási Tanács tartotta ülését. E napon 15 órakor az idősek
délutánján vett részt a polgármester, majd 16 órától a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban
közmeghallgatás volt, ahol a polgármester beszámolót tartott a 2016. évi feladatok teljesítéséről.
November 2-án a Szupergyors internetről szóló tájékoztatón vett részt a polgármester a tatabányai
városházán, melyet Deutsch Tamás tartott
November 7-én a Komárom-Esztergom Megyei Közútkezelő KHT. Esztergomi Üzemmérnökségén
volt a polgármester, ahol a téli tevékenységgel kapcsolatban tartottak tájékoztatást
November 9-én megkaptuk a KEOP közbeszerzési szabálytalansági eljárással kapcsolatos per jogerős
ítéletét, mely szerint megnyertük a pert.
Ezen a napon volt a villamos energia közbeszerzési ajánlatainak benyújtási határideje, illetve a
borítékbontás. Határidőre 2 pályázat érkezett (E.ON és MVM Partner Zrt.).
November 17-én a polgármester, a jegyző asszony és a gazdasági vezető Környén, az ASP rendszer
bevezetésével kapcsolatos fórumon vett részt, melyhez a csatlakozás 2018 január 1-től lesz kötelező
önkormányzatunknak.
November 21-én a dorogi és az esztergomi Rendőrkapitányság tartott beszámolót tevékenységéről
Dorogon, amin a polgármester részt vett.
November 23-án Budapesten a polgármester és a jegyző asszony az OZ Osteuropäische
Zementbeteiligungs Gmbh Magyarországi Fióktelepe képviselőivell közösen aláírták a “Holcim
Cementgyár” megszűnésével és terület átadásával, valamint a HOLCIM Emlékház átadásával
kapcsolatos szerződéseket.
Következő napirend során a képviselő-testület elfogadta az általános iskola Tankerületnek történő
átadásáról szóló megállapodást. A ülésen jelen volt a Tankerület igazgatónője Vereckei Judit asszony
is. A mindkét fél által áttekintett vagyonkezelési szerződést a testület véglegesítette.
Módosult a város költségvetése, a bevétel 4,1 m Ft-os növekedése 773,8 m Ft-ra emelte a költségvetés
főösszegét.
Változott a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő családok évente kétszer, szeptemberben és decemberben tanszercsomagot és
élelmiszercsomagot kapnak. Továbbá kis mértékben emelkedett lakásfenntartásra vonatkozó
települési támogatás összege is.
Módosította a testület a szociális bérlakások bérlésének feltételeit. Csak az új bérlőkre vonatkozóan
legfeljebb öt éves időtartamra köthető bérleti szerződés. A bérlő a vagyoni helyzetében beállt
változást köteles bejelenteni.

A testület vita nélkül elfogadta a Vertikál Zrt. hulladékgazdálkodással kapcsolatos beszámolóját, majd
az intézményekben folyó közétkeztetés szolgáltatójának kiválasztása céljából felhívást fogadott el. A
felhívást és a dokumentációt öt szolgáltató részére küldi meg az önkormányzat.
A képviselők egyhangú szavazással Schmidt-Kovács Andreát választották meg a Gondozási Központ
intézményvezetőjének további 5 évre, mivel korábbi vezetői tisztsége december 31-én lejár.
Strohmayer János bejelentése kapcsán a testület tájékoztatást hallgatott meg a jelenlegi állapotról és
ún. “Kecskehegyi út” kialakítása érdekében lehetséges lépésekről. Amennyiben szükségessé válik,
úgy az önkormányzat tájékoztatást, koordinálást nyújt az érintetteknek.
A testületi ülésről készített felvétel vágatlan formában a www.labatlan.hu oldalon megtekinthető.

