Tájékoztató a képviselő-testület 2005. november 29-i üléséről.
Első napirendi pontban a Képviselő-testület tájékozódott a két ülés közötti eseményekről. 2005. november 8-án a
Jogvédő Egyesület vezetője ingyenes jogi tanácsadást tartott a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatban. November
14-én közmeghallgatás volt, melyen mintegy 40 fő volt jelen. November 16-án lezajlott a Rákóczi út 138-140. sz. alatti
társasház alakuló ülése, ahol közös képviselőnek Pajorné Hajba Csillát választották. November 22-én a 2005/2006. évi
Közmunka program pályázati szerződését írta alá a polgármester úr. November 23-án Nyergesújfalun az S modell
oktatási program soron következő konferenciája zajlott le.
A testület tárgyalt a két általános iskola racionalizálásáról. Az előterjesztéshez az iskolaigazgatók írásban csatolták
észrevételeiket is. A hosszas vitát követő előzetes döntés szerint mind az Arany János Ált. Iskolában, mind a Petőfi S.
Ált. Iskolában megmaradna az alsó tagozatos oktatás. A két iskola felső tagozata több év alatt kerül összevonásra. A
Petőfi S. Ált. Isk. az összevont intézmény tagiskolájaként fog működni. Az összevonás független attól, hogy a
képviselő-testület a későbbiekben egy központi iskola létrehozása érdekében mely épület fejlesztésére, bővítésére
fogad el javaslatot. A tervek szerint a két épület között a Vértes Volán Rt. menetrendszerinti járatai szállítják a
diákokat. A végleges döntés előtt a pedagógusok, szülők és diákok véleményének beszerzése is megtörténik. Hosszú
távú cél egy jól felszerelt, modern, tanulók, pedagógusok és szülők igényeit egyaránt kiszolgáló, fenntartható iskola
kialakítása. Az összevonással kapcsolatban részletes információkat a következő oldalon olvashatnak.
Következő napirendben a képviselők helyi rendeleteket alkottak meg, illetve módosítottak. Ennek keretében elfogadták
a Virágos és tiszta Lábatlanért mozgalomról szóló rendeletet. A továbbiakban utcák, utcacsoportok, lakótömbök, (díj:
40.000 Ft) intézmények (20.000 Ft) és magánszemélyek ingatlanai (10.000 Ft) külön-külön történik. A felhívás a
márciusi Hírmondóban jelenik meg. A Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. október 25-én elfogadott
beszámolója alapján elfogadásra kerültek a temetkezési tevékenységhez kapcsolódó díjak. A díjak alakulás 2006.
január 1-től:
egyes sírhely 10.000 Ft+Áfa 25 évre
kettős sírhely 20.000 Ft+Áfa 25 évre
gyermeksírhely 5.000 Ft+Áfa 25 évre
urnasírhely 5.000 Ft+Áfa 25 évre meglévő sírhelybe
urnasírhely 5.000 Ft+Áfa 10 évre
urnafülke 3.000 Ft+Áfa 10 évre.
A negyedik napirend során beszámoló hangzott el az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról. A költségvetés
főösszege 948.322 eFt, III. negyedév végére az önkormányzat bevételei 86%-os teljesítést mutatnak. Sor került a
2006. évi költségvetési koncepció tárgyalására. A jövő évre meghatározott költségvetési törvényjavaslat szerint
önkormányzatunk bevételei jelentős mértékben, 725.685 e Ft-ra csökkennek, melyet az iparűzési adónál várható
116.200 eFt-os, valamint a működési bevételeknél 75.152 eFt-os csökkenés idéz elő. A bevételi és a kiadási oldalt
tekintve a koncepciónál mutatkozó hiány 33.051 eFt. A tervezet az iskolaracionalizálásból származó megtakarítást -a
végleges döntés elfogadásáig- nem tartalmazza. A továbbiakban a képviselők fedezetet biztosítottak iskolafejlesztés
tanulmánytervének elkészítésére, valamint a Postakocsi épület Interreg pályázatára.

