Tájékoztató a képviselő-testület február 6-i üléséről
Első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
December 13-án a polgármester a Klímabarát Települések Szövetségének klímaváltozási
konferenciáján vett részt Budapesten.
14-én az OTP kiemelt vevőtalálkozójára kapott meghívásnak tett eleget a polgármester.
15-én katasztrófavédelmi felkészítés zajlott le Esztergomban.
20-án az Arany János Iskola karácsonyi ünnepségén vett részt a polgármester, melynek
keretében kihirdette a “Piszke figura” rajzpályázat nyerteseit és átadta nyereményeiket.
A pályázat nyertesei: Losonczi Anna, Demeter Noémi, Szatai Dóra.
2018. január 2-án, az első idei munkanapon a Polgármesteri Hivatal dolgozói megkezdték a
munkát a kötelezően bevezetett ASP rendszerben. Az átállás folyamatos.
Január 4-én választási próba volt a hivatalban.
12-én a polgármester a Megyeházán a TOP pályázatok állásáról szóló sajtótájékoztatón vett
részt, amelyet a megye 3 országgyűlési képviselője tartott.
A Hivatal igazgatási dolgozói az Általános Közigazatási Rendtartásról szóló jogszabállyal
kapcsolatos felkészítésen vettek részt Esztergomban. Az ÁKR a közigazgatási eljárásról
szóló törvényt váltja fel január 1-től.
Lábatlan, Dorog és Kesztölc összefogásával gyalogtúra sorozat indult tavaly, melyhez idén
további települések csatlakoznak. Ezzel kapcsolatban zajlott le egyeztetés Tatán január 16án.
25-én az Ister-Granum EGTC soron következő közgyűlésén vett részt a polgármester a
szlovákiai Párkányban. A közgyűlés egyik témája komp létesítése Neszmélyen.
26-án a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére ment a
polgármester Tatabányára, ezt követően pedig dr. Völner Pál meghívásának tett eleget, aki
a választási körzetébe tartozó polgármestereket hívta meg munkaebédre.
29-én a polgármester az önkormányzatot képviselve az Esztergomi Járásbíróságra ment a
Bartl Henrietta által indított per tárgyalására.
Február 2-án Környére megy a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron következő
ülésére.
Második napirendi pont során a testület módosította a 2017. évi költségvetést. A módosítás
következtében 41 millió forinttal, 1.091 millió forintra emelkedett a költségvetés főösszege,
melyet a működési célú bevételek emelkedése okozott.
Következő napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a 2018. évre vonatkozó
költségvetési rendeletet. A költségvetés tervezett főösszege 1.100e Ft.
Változtatott a képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeletén. A testület tavaly határozta
meg a reklámhordozókra vonatkozó adó mértékét, melynek megfogalmazása az ellenőrző
szerv szerint nem egyértelmű. A módosítás formailag változtatta meg az adó
meghatározását, az adó mértéke változatlan.

Ugyancsak formai változást vezetett át a testület a gyermekétkeztetés és egyéb étkezési
díjak megállapításáról szóló helyi rendeleten. A rendelet bruttó összegben határozta meg a
térítési díjakat, miközben ezt nettó összegben kell meghatározni.
A testület döntött a Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpont projekt közbeszerzési
bírálóbizottsági tagjairól.
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eljárásról. Az önkormányzat 70 millió forintot nyert az Egészségház eszközeinek
korszerűsítésére. Az új eszközök üzembe helyezésének határideje november 30.
Végül a képviselő-testület megválasztotta az április 8-i országgyűlési képviselő választások
szavazatszámláló bizottsági tagjait.

