Tájékoztató a képviselő-testület 2006. május 30-i üléséről.
2006. május 30-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A képviselő-testület az ülés során kilenc napirendi pontot tárgyalt. A testület elfogadta a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót. Április 22-én Boda Csaba Polgármesteri Dicséretet adott át Batizi Sándornénak a judo
sport érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. Április 23-án rendben lezajlott a választások második fordulója.
A május 1 i ünnepségsorozaton a rossz idő ellenére szép számmal vettek részt az érdeklődők. Május 8-án Esztergom
és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt Esztergomban. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány
Kuratóriuma 2006. május 11-én Önkormányzatunk részére 6 db bérlakás kialakítása céljából 30.461.000- Ft
támogatást ítélt meg. Május 12-én az Arany J. Ált. és Művészeti Iskola diákjai által a művészetoktatás keretében
készített képekből nyílt kiállítás. Május 14-én a Református Egyházközség kórustalálkozót szervezett erdélyi és karvai
vendégek részvételével.
Következő napirendi pontként a testület módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
mellékletében a közbeszerzés aktuális értékhatárait.
Elhangzott a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója. A szolgálatot felkeresők száma
összesen 1043 fő volt 2006. első negyedévében az új és korszerű Zalka ltp-i székhelyén. Az intézmény fő feladata
Lábatlan, Süttő, Bajót és Nyergesújfalu településeken a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés és kijelölt szervként
a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel kapcsolattartás.
Galba Katalin intézményvezető előterjesztésében beszámolót fogadott el a képviselő-testület a Pedagógiai
Szakszolgálat munkájáról. Az 1993-ban alapított intézmény alapvető feladata egyebek mellett a pszichológiai,
pedagógiai diagnosztika, a pszichopterápia, iskolaérettségi vizsgálat, illetve logopédiai feladatok. A szolgálat
2005/2006-os évben 55 fő lábatlani gyermeket látott el.
A BAMBI Családi Napközi működéséről szóló beszámolót Harcsik Miklósné ismertette a testülettel. A napközi
2005-ben 7 fő 3 év alatti gyermek életkori sajátosságainak megfelelő ellátását valósította meg.
Következő napirendként Gyuricza László ügyvezető igazgató előterjesztésében a Pisz-Therm Kft. mérlegbeszámolója
hangzott el. A társaság vesztesége 2005-ben 5.874e Ft volt, melyet a fűtés és melegvíz ellátási üzletágban keletkezett.
Dr. Bánfalvi Gábor tájékoztatta a testületet a Nyergesújfalu Városi Gyámhivatal 2005. II. féléves, illetve 2006. I.
féléves tevékenységéről. A vizsgált időszakban 4 fő átmeneti nevelésére, illetve 2 fő tartós nevelésére került sor. A
gyámhivatal 37 esetben működött közre kiskorú gyermek ingatlan vagyonával és vagyon értékű jogával kapcsolatban.
Gyámság alá 3 fő kiskorú került.
A Képviselő-testület elfogadta Lábatlan Város I. fokú gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolót. Az
önkormányzattól 2005-ben 463 gyermek kapott rendszeres gyermekvédelmi támogatást, gyermekétkeztetésben 435
fő részesült.
Utolsó pontként a képviselő-testület önrészt biztosított a Micimackó óvoda pályázatához, mely berendezési
tárgyak beszerzésére irányult, valamint ingatlan ügyek kerültek napirendre.
A testület kitüntetés adományozásáról is döntött, amely alapján Pedagógus Napon A Köz Szolgálatáért
kitüntetést adományozott Sztankovics Ferencné, Petőfi S. Általános Iskolai tanítónőnek, Polgármesteri Dicséret
kitüntetésben részesítette Pónya Juditot, Arany J. Általános és Művészeti Iskolai tanárnőt, valamint Galba Katalint a
Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét. Ezen túlmenően Polgármesteri Dicséretet kapott Szilágyi Judit, a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője is.

