Tájékoztató a képviselő-testület 2005. május 31-i üléséről.
2005. május 31-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
Tájékoztató hangzott el a két ülés közötti eseményekről. A hónap elején, május 1-hez kapcsolódóan sikeresen
megrendezésre kerültek az
Európai Napok . Április 29-én a Petőfi Ált. Isk. diákjai és a HOLCIM dolgozói
közreműködésével takarítási akció zajlott le, melyet május 6-án az önkormányzat és a civil szervezetek, majd május 8án a Természetbarát Egyesület folytatott. Május 10-én 43 fő részvételével véradás volt a településen. Május 12-én
szociális kerekasztal megbeszélés, május 15-16-án Pünkösdi ünnepség és sportnap zajlott le. A Gyermeknapi
rendezvény május 29-én a civil szervezetek bevonásával került megrendezésre. Az Önkormányzat 500.000 Ft
támogatást nyújtott Mád településnek a rendkívüli időjárási helyzet okozta károk enyhítésére.
A Képviselő-testület tárgyalta a település két iskolájában lezajlott közoktatási szakértői vizsgálatot. A vizsgálat során
megállapításra került, hogy a két iskolában jelentős eltérés van a működési költségek tekintetében. A testület döntött
arról, hogy a racionalizálás és a szervezeti struktúra változásának előkészítése érdekében szakmai bizottságot hoz
létre. A bizottság feladata ütem- és intézkedési terv létrehozása a két iskola közötti költséghatékony együttműködés
érdekében.
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- Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete kiegészült a Közbeszerzési Szabályzattal.
- Az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint az étkezésért fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet formailag pontosításra került: változatlan fizetendő díjak mellett a rendelet az árakat Áfa nélkül
tartalmazza.
- Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás helyi szabályairól szóló rendeletből az önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ingatlanok bérleti díjait hatályon kívül helyezték, azokat a jövőben a
Közigazgatási Hivatal észrevétele szerint egyedileg, a szerződésben kell meghatározni.
- A közterületek használatáról szóló rendelet a következők szerint egészült ki: a polgármester a közterület használatidíjfizetési kötelezettség alól felmentést adhat, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
nem éri el.
- A helyi környezet védelméről szóló rendelet az alábbiakkal egészült ki: Az ingatlantulajdonos köteles az építésnél,
bontásnál, vagy tatarozásnál a munkálatok befejezését követően a közterületről a szennyeződést eltávolítani.
- A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló rendelet kiegészült a hulladékszállítás rendjével.
Elfogadta a testület az Önkormányzat gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolót. 2004-ben 418 gyermek és 187
család kapott rendszeres, 404 gyermek és 175 család pedig rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
A Nyergesujfalu Városi Gyámhivatal beszámolója szerint településünkön 2 gyermek ideiglenes elhelyezése, 10 gyermek
átmeneti nevelésbe, 3 gyermeket tartós nevelésbe vétele történt meg. Lábatlan gyámügyi igazgatási eljárásait dr.
Bánfalvi Gábor végzi.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolójából kiderült, hogy tavaly 1529 alkalommal vették igénybe
segítségüket, legtöbbször anyagi, családi problémák, szenvedélybetegség miatt. Ebben a hónapban az intézmény a
Zalka M. ltp. 5. szám alá költözik. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében Nyergesújfalu is társul a szolgálathoz.
Pedagógiai Szakszolgálat feladata a 3-18 éves korú beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek szakszerű ellátása. Beszámolójukból megtudtuk, hogy tanítási évente átlagosan 150 gyermeknek nyújtanak
szakszerű ellátást.
A testületi ülésen a Családi Napközi tájékoztatójából kiderült, hogy az intézménybe maximálisan felvehető 7
kisgyermek gondozását és fejlesztését látja el.
Egyebek
- Az Arany János Ált. Iskolában 2005-2006-os tanévtől alapfokú művészetoktatás kerül bevezetésre. Az induló
csoportokhoz a környező településekről is várnak olyan növendékeket, akik valamely készségtárgy (színjátszás, dráma,
grafika, kerámia) iránt érdeklődnek, vagy abban tehetségesek.
- A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Zalka M. ltp. 5-ös épületben elkészült
lakásokba öt bérlőt jelölt ki.
- A Duna-part rehabilitáció és kikötő létesítés megvalósíthatósági tanulmányának és tervdokumentációjának
elkészítésére nyílt pályázati lehetőség. Az Interreg IIIA pályázaton a költségek 95%-a nyerhető el, 5%-os önrész
mellett. A testület támogatta a pályázat benyújtását.

