Tájékoztató a képviselő-testület 2005. június 28-i üléséről.
2005. június 28-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
Tájékoztató hangzott el a két ülés közötti eseményekről: Június 3-án helytörténeti kerekasztal megbeszélésre került
sor, a kistérség helytörténeti kutatóit látta vendégül a település. Június 7-én bűnmegelőzési egyeztető megbeszélésen
vett részt Bárdos Zoltán képviselő. Június 8-án pedagógusnapi ünnepség zajlott le a Gerenday házban. Június 9 és 16a között tüdőszűrés volt az Egészségházban, melyen 1860-an jelentek meg. Június 18-án a Petőfi S. és az Arany J. Ált.
iskolák tanévzáró ünnepségére került sor. Az ünnepség során az Arany J. Ált. Isk. biológia-technika-földrajz szakos
pedagógusa, Horváth Ágnes, polgármesteri dicséretben részesült kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül.
A Képviselő-testület a továbbiakban önkormányzati rendeleteket módosított. Ennek keretében módosult az
önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet, a költségvetés főösszege 62.091 eFt-tal, 948.180 eFt-ra
növekedett. Az előző testületi ülésen elhangzott képviselői javaslatra kiegészítésre került a helyi elismerések
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet, a továbbiakban évente egy főnek A Köz Szolgálatáért kitüntetés
adományozható, a település és a lakosság érdekében kifejtett áldozatos, eredményes tevékenység elismeréséül.
A testület a Hétforrás Kft. beszámolóját tárgyalta meg. Vincze László ügyvezető igazgató beszámolójából kiderült, hogy
a 2004. évi üzleti terv 104 %-ra teljesült. A jövőben a Kft. a vízminőségi mutatókról rendszeresen tájékoztatja az
önkormányzatot.
Következő napirendben Tóth Tibor, az Elektro-Szolg Kkt. üzemeltetője tájékoztatta a képviselőket a csillagpontos
hálózat bevezetésének tapasztalatairól. Az új hálózat hat utcában, a Zalka és a Piszkei ltp.-en már elkészült. Az érintett
utcákban a törzshálózat és eszközeik már elkészültek, a lakóházak rákapcsolása folyamatos. A testület elfogadta a
hálózat elkészülésének 2005. szeptember 30-ra történő módosítását, mivel az anyagbeszerzést terhelő Áfa
visszatérítésének csúszása hátráltatta a beruházást.
A Képviselő-testület elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodásának és alapító
okiratának módosítását. Mint ismeretes Nyergesújfalu kifejezte társulási szándékát, melyhez a társult települések
egyetértése szükséges. Terveink szerint a lábatlani székhelyű Szolgálat
Bajót és Süttő mellett- szeptember 1-től
Nyergesújfalun is ellátja a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat.
Képviselőink elfogadták az általános iskolák pénzügyi racionalizálására vonatkozó tervet. Egyebek mellett az
intézményvezetők a tanév indításáig megvizsgálják a két intézmény közötti áttanítási lehetőségeket, továbbá hosszú
távú feladat ellátási és racionalizálási ütemterv kerül kidolgozásra.
Módosult az Arany János Általános Iskola Alapító okirata is. Szeptember 1-től az általános iskolai oktatás-nevelés
mellett alapfokú művészeti nevelés és oktatással bővül az iskola által ellátott szakfeladatok sora. A délutáni órákban
folyó művészeti oktatáshoz a környező településekről is várják a jelentkezőket.
A Képviselő-Testület Lábatlan Városért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Polgármesteri Dicséretben
részesítette Fodor Dezsőnét és Schmidt Tibornét, a kitüntetéseket július 1-én, köztisztviselők napján a polgármester
adta át. 2005.július 4-én Kósa Jánosné belügyminiszteri dicséretben részesült. A magas szintű elismerést Tóthné dr.
Menczel Zsuzsanna, a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője Tatabányán adta át.

