Tájékoztató a képviselő-testület november 28-i üléséről
Szeptember 28-án a polgármester a TÖOSZ által rendezett konferencián vett részt, mely az
önkormányzatok aktualitásaival foglalkozott.
Október 3-án a polgármester a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron következő ülésére ment, melyet
Környén tartottak.
4-én a Polgármesteri HIvatalban a Hétforrás Kft. végelszámolása ügyében tájékoztatót tartott Sulyok
Krisztián felszámolóbiztos az érintett települések polgármesterei számára.
5-én temetőinket ellenőrizte a Járási Hivatal, melynek során hiányosságot nem tapasztaltak. Mindkét temető
a temető törvényben és a végrehajtására kiadott Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelel.
Az Idősek KI-MIT-TUD-ja került megrendezésre a Gerenday Közösségi Házban, melyre a polgármester is
meghívást kapott.
6-án a Vasbetongyár fennállásának 75. évfordulójára Esztergomban rendezett ünnepségen vett részt és
mondott beszédet a polgármester.
10-én délelőtt a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére ment a polgármester.
Délután a Nyugdíjas Közalkalmazottak és Köztisztviselők összejövetelére kapott meghívást.
13-án Schrenk Péter igazgató és Dinnyés István polgármester mutatta be a Tatabányai Tankerületi Központ
illetékeseinek és a környékbeli iskola igazgatóknak a lábatlani iskolát.
16-án reggel 8 órára településünkre érkezett Hídvégi-Üstös Pál ultramaratonista, aki a Külügyminisztérium
felkérésére a “Fuss a Dunáért” mozgalom keretében a Duna teljes partszakaszát végigfutja, és kb. 3000 km-t
fog teljesíteni 70 napon keresztül tartó maratoni futásán. Célja, hogy kivételes teljesítményével felhívja a
figyelmet a környezetbarát közlekedés fontosságára. Iskolásaink csatlakoztak a sportolóhoz a lábatlani
útszakasz egy részén.
20-án az ‘56-os emlékműnél az 1956-os forradalomra emlékező ünnepségre került sor.
25-én a NIF Zrt. által megrendezett Eurovelo 6 kerékpárút egyeztetésen vett részt önkormányzatunkat
képviselve a polgármester és Hortai Tamás.
Ezt követően a Gerenday Közösségi Házban Idősek délutánjára került sor a településen élő legidősebb
polgárok részvételével.
31-én ismételten a kerékpárút egyeztetésére került sor, immár helyszíni bejárással egybekötve Süttőtől a
lábatlani vasbetongyárig a NIF Zrt. és a két település polgármestereinek részvételével.
November 7-én a Gerenday Házban Primusz Sándor helytörténész tartott előadást a papírgyár történetéről,
melyet a polgármester is meghallgatott.
A jövő évi országgyűlési képviselő választás előkészületeként országos próba volt a hivatalban.
8-án Budapesten energetikai konferencián vett részt, melynek témája az áram és gáz beszerzési árainak
megvitatása volt.
15-én a megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában megrendezett megyei klímastratégia
véleményezésén vett részt a polgármester.
Második napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolóját. 9
tonna hideg-, továbbá 14 tonna melegaszfalt felhasználásával javították az utakat Lábatlan területén.

Következőkben a képviselők a Tatabányai Tankerületi Központ működtetői tevékenységéről. A fenntartó fő
feladatának tartja a szakos pedagógus ellátottság fenntartását, az utánpótlás biztosítását. A tankerületek
finanszírozási problémai az elmúlt időszakban jelentősen javultak. A lábatlani iskolában folyamatban van a
klimatizálás megoldása.
Módosításra került a 2017. évi költségvetési rendelet, 62m forinttal növekedett a költségvetés főösszege, az
államháztartáson belüli támogatások növekedése miatt.
Ugyancsak változott a helyi adórendelet. 2018-tól 4.000 Ft/év/m2 összegű adót köteles fizetni a
reklámhordozóval rendelkező tulajdonos. A városban három hirdetőfelület van a Rákóczi F. u. mentén.
Változtak a gyermekétkeztetés helyi szabályai. A változás után az étkezési díjat nem fizetőket a jegyző
írásban felszólítja, majd nem teljesítés esetén a szolgáltatás megszűnik.
A Vertikál Zrt. beszámolt településünk hulladékszállítási közszolgáltatásáról. A cég állandó színvonalon
látja el a város 1701 szerződött háztartásának hulladékszállítását.
Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár részére a képviselők további forrást biztosítottak a villamos energia és a
működtetési költségek növekedése miatt.
A testület döntött a Lábatlan Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről, mivel a jogszabályi változások
miatt a jelenlegi formában a társulás nem működhet. A továbbiakban a szolgáltatást Lábatlan
Önkormányzata végzi, a feladatellására megállapodást köt az érintett önkormányzatokkal. A működtetés
költségeit az állami támogatáson felül az érintett települések közösen finanszírozzák.
A közétkeztetés ellátására vonatkozó szerződés tárgyában a képviselők döntöttek arról, hogy a szolgáltatást
további egy évre meghosszabbítják a Bartos Kft-vel, amennyiben a cég vállalja a változatlan feltételeket,
beleértve, hogy az étkezési díjak nem változnak.
Az önkormányzat csatlakozott az Országos Állatvédelmi Alapítvány “ivartalanítási programjához”, melynek
célja a gazdátlan ebek elszaporodásának megakadályozása.
A következő napirend során -a beérkezett kérelmek alapján- megüresedett nem szociális jellegű bérlakás
használatáról döntött a képviselő-testület.
Végül a testület határozott az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételről, ahol tehetséges,
de hátrányos helyzetű diákokat támogatnak.
A képviselő-testület üléséről készült videó vágatlan formában a Helyi Tv-ben, a www.labatlan.hu, illetve
facebook/LábatlaNews oldalon megtekinthető.

