Tájékoztató a képviselő-testület 2006. június 27-i üléséről.
2006. június 27-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. Június 2-án Pedagógus napi ünnepség
volt a Gerenday házban. Június 6-tól tüdőszűrés volt, melyen 1500 fő vett részt. Június 9-én a Holcim Hungária Otthon
Alapítvány kuratóriuma 30.461.000- Ft támogatást ítélt meg 6 db szociális bérlakás megvásárlására. Az árvízi
védekezésben kifejtett sikeres tevékenységéért Török István, Garai Zsolt, Bánkuti Endre, Bárdos Zoltán a Vízügyi
Miniszter kitüntetésében, Hortai Tamás, Bárdos Zoltán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésében részesült.
Június 16-án a Petőfi S. Ált. Isk. tanévzáró ünnepségén Török Gézáné pedagógus részére átadásra került a testület
által ajándékozott, Lábatlan címerével ellátott arany pecsétgyűrű. Július 17-én az Arany J. Ált. és Művészeti Isk. évzáró
ünnepségén Dinnyés István képviselő átadta Fedor Diána 4. osztályos tanuló részére az alapítvány által adományozott
számítógépet. Június 18-án Rechnitz testvérvárosunkból kerékpáros delegáció látogatott el városunkba, Saly Josef
polgármester úr vezetésével.
Idén második alkalommal került sor a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására. A főösszeg 887.452 eFt-ra
emelkedett, mely 42.178 eFt változást jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A növekedést a működési
bevétel, az állami támogatások és az előző évi pénzmaradvány okozta.
A testület elfogadta a Hétforrás Kft. 2005. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót. Az üzelti terv
kiadási oldala 99,96%-ra, a bevételi oldal 100,4 %-ra teljesült, a cég adózás utáni eredménye 5.045 eFt.
A képviselő-testület 2002. évi megválasztását követően elkészítette a 2002-2006. ciklusidőszakra vonatkozó
munkaprogramját. A testületi képviselők megvitatták a munkaprogramban vállalt célok, irányok teljesülését. Az erről
szóló beszámoló a www.labatlan.hu internetes oldalon olvasható.
A következőkben beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi
első féléves tevékenységéről. A Társulás miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a
gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta a kistérség valamennyi
települése részvételével.
A képviselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal hatósági és önkormányzati munkájáról szóló beszámolót.
A hivatal az önkormányzati döntések előkészítésén és végrehajtásán túl, az államigazgatási és önkormányzati hatósági
feladatokat is végrehajtja, továbbá saját szervezetének működtetését is ellátja.
Elhangzott a 2005. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló. A munkatervben meghatározottak
alapján sor került a leltározási tevékenység vizsgálatára a polgármesteri hivatal és az intézményekben, felülvizsgálatra
kerültek a szabályzatok, valamint a normatív kötött támogatások igénylése alapjául szolgáló nyilvántartások.
A testület 6 db bérlakás megvásárlására közbeszerzési ajánlattételi felhívást írt ki. A Holcim Hungária Otthon
Alapítvány 2006. évi pályázatán nyert 30.461 eFt vissza nem térítendő támogatás felhasználására, illetve a 6 db
szociális bérlakás megvásárlására a közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílik lehetőség.
A Zengő Óvoda 83e Ft önrész biztosítását kérte a Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott udvari babaház
létesítésére vonatkozó pályázatuk megvalósításához, melyet a testület egyhangúlag biztosított.
A képviselő-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának Bajót és Mogyorósbánya általános iskolai feladatainak ellátására vonatkozó kiegészítését. A két
településen a gyermeklétszám fokozatosan csökken, ezért az alapfokú oktatási feladatok ellátására Nyergesújfalu
Város és Tát Nagyközség településekkel kezdődtek tárgyalások. A társulási megállapodás módosításához valamennyi
érintett település hozzájárulása szükséges.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatalhoz
benyújtott pályázaton vetélkedő sorozat megrendezéséhez 150 eFt, művészeti est megrendezésére 400 eFt, Hírmondó
különszámának megjelentetésére 200 eFt támogatást nyert el településünk. A szükséges önrészt a kulturális
rendezvények keretén belül biztosította a testület.
A Sportpálya épületének felújítására, fűtési rendszerének korszerűsítésre, nyílászáró cseréjére benyújtott
pályázat 5.000 eFt támogatásban részesült. A felújítás elvégzéséhez szükséges önrészt a testület biztosította.
Végül az önkormányzat 50 eFt támogatást nyújtott a Reménysugár a Beteg Gyermekért, a Rászorulókért és a
Betegekért Alapítvány részére, mellyel a hernádi árvízkárosultak részére nyújtanak segítséget.

