Tájékoztató a képviselő-testület 2005. október 25-i üléséről.
2005. október 25-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról döntött a képviselő-testület:
Szeptember 21-22-én Török István polgármester magyar és szlovák térségi polgármesterekkel az Ister-Granum
Eurorégiót bemutató előadáson vett részt Brüsszelben. Október 5-én a Gondozási Központ által szervezett „Ki mit tud?
Vetélkedőre” került sor. Október 7-én Esztergomban az Interreg konferencián jelen lévő polgármesterek
szándéknyilatkozatot írtak alá a Héthatár egyesület megalakításáról, melynek célja határon átnyúló együttműködés
létrehozása. Október 18-án Civil kerekasztal megbeszélés zajlott le, ahol 15 helyi szervezet számolt be munkájukról.
Október 23-án a Zalka M. ltp.-en emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről.
Második napirendi pontként tárgyalta a testület a Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. beszámolóját. Kónya
Ferenc ügyvezető elmondta, hogy tavaly a temetőüzemeltetési tevékenységük veszteséges volt, valamint a törvényi
változásoknak megfelelően szükséges a helyi rendelet módosítása az árképzés területén.
A továbbiakban a képviselők önkormányzati rendeletek módosítását végezték el:
- A testület döntött a költségvetési rendelet módosításáról, mely szerint a költségvetés főösszege 13.273e Ft-tal
961.595e Ft-ra emelkedett a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.
- Változott a szociális rendelet is. A rendszeres szociális segélyben részesülőknek a jövőben a Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal (Zalka M. ltp.5.) kell együttműködési megállapodást kötniük. A központi jogszabály
változásának célja, hogy a rászorulók ne az esztergomi Munkaügyi Kirendeltségen, hanem helyben tegyenek eleget
együttműködési kötelezettségüknek, ezzel elkerülve a rendszeres utazást.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi rendezéséről szóló rendelet kiegészült: a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint három, vagy több gyermekes, továbbá tartósan beteg vagy
fogyatékos 1-4. osztályos általános iskolai tanulók az állami támogatás erejéig ingyenes étkeztetésben részesülnek.
Beszámoló hangzott el a Roma Kisebbségi Önkormányzat munkájáról. Maros Zsuzsanna elnökhelyettes ismertette az
önkormányzat tevékenységét, majd köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak az új, Zalka M. ltp. 5. szám alatt
kialakított kisebbségi irodáért. A testület egyben együttműködési megállapodást fogadott el a települési önkormányzat
és a Roma Kisebbségi önkormányzat gazdálkodási rendjére vonatkozóan.
Következő napirendi pontban a testület 256e Ft önrészt biztosított a 2005-2006. évi közmunkaprogram pályázatához.
A program keretében átlagosan 15 fő tartósan munkanélküli személy átmeneti foglalkoztatása nyílhat lehetőség a
2005. december 1. és 2006. május 31. közötti időszakban.
A Képviselő-testület a lakosság nyugalmának megóvása érdekében elutasította Művelődési Ház bérbeadására
vonatkozó kérelmet. A beadvány szerint havonta két alkalommal zenés-táncos összejövetel céljára igényelték volna az
épületet.
Önkormányzatunk döntött arról, hogy az Egészségházban neurológiai szakellátás bevezetésére nyújt be pályázatot a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, mivel a háziorvosoknál nyilvántartott megbetegedések 54% ilyen kezelést
igényel.
A Képviselő-testület megvitatta a Petőfi Sándor Ált. Isk. és az Arany János Ált. Iskola szervezet-racionalizálási
lehetőségeit. Az intézményvezetők a novemberi testületi ülésen terjesztik elő elképzeléseiket az egyes alternatívák
részletesebb szakmai megközelítéséhez. A szervezeti racionalizálás célja, hogy fenntarthatóbb, gazdaságosabban és
racionálisabban működő intézményi keretek között valósuljon meg az alapfokú oktatás.

