Tájékoztató a képviselő-testület 2006. október 26-i üléséről.
2006. október 26-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A képviselő-testület az ülés során kilenc napirendi pontot tárgyalt. Tájékoztató hangzott el a két ülés közötti
eseményekről:
Szeptember 22-24-én várossá válásunk 3 éves évfordulója kapcsán sikeres ünnepségsorozat zajlott le.
Szeptember 25-én az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén a megye területfejlesztési
koncepciójáról folyt tárgyalás.
Október 4-én a Közegylet szervezésében az Idősek Napja, majd október 5-én a Gondozási Központ
szervezésében a Ki-Mit Tud került megrendezésre.
Október 10-én lezajlott a képviselő-testület alakuló ülése.
Az 1956-os események 50. évfordulója évében kiemelten emlékeztünk meg: október 22-én ünnepi testületi ülés
keretében filmvetítéssel és kiállítással idéztük fel 1956-ot, majd beszélgetésre került sor Dr. Lukácsy Andrással
személyes 1956-os élményeiről. A hivatalos megemlékezés október 23-án az 56-os emlékműnél zajlott le, valamint a
Hírmondó különszáma is megjelent az évfordulóra.
A következő napirend során a képviselő-testület a Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. beszámolóját
tárgyalta. A Kft. vesztesége a temetőüzemeltetésen várhatóan 280e Ft körül alakul ez évben. A Kft. javaslatot tett a
2007. évi sírhelydíjak és temetőüzemeltetési díjak emelésére.
A képviselő-testület módosította a 2006. évi munkatervét, tekintettel arra, hogy Roma Kisebbségi
Önkormányzat nem alakult meg településünkön. Továbbá az AVE Tatabánya Kft. beszámolóját az eredeti
munkatervhez képest későbbi időpontban tűzi napirendre a testület.
Ismét módosult az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet, melynek következtében a főösszeg
910.812e Ft-ra emelkedett. A bevételi oldalon a növekedést az állami támogatások (4.682e Ft) valamint a véglegesen
átvett pénzeszközök (18.332e Ft) emelkedése okozta.
A testület megtárgyalta, majd elfogadta a képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztést. A módosító javaslatok
elvetése után a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát tartotta elfogadhatónak a testület, mely szerint a képviselői
alapdíj 24.000 Ft-ra emelkedik, ami bizottsági elnökség esetében további 21.600 Ft, egy vagy több bizottsági tagság
esetén alapdíj és további 10.800 Ft, külső, nem képviselő bizottsági tag esetén 10.800 Ft-t jelent.
A következő napirend során a képviselő-testület elfogadta a Képviselő-testület és Szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletet, mely egységes szerkezetben tartalmazza a korábbi módosításokat, a jelenlegi
bizottsági struktúrát is. A korábbi szabályozáshoz képest nincsenek benne az SzMSz-ben a kisebbségi önkormányzatra
vonatkozó előírások.
A testület elfogadta a jogszabályban meghatározott, 2007. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A
költségvetési szerveknek jövőre 5 ellenőrzésen kell megfelelniük, melyen a polgármesteri hivatalon kívül az iskola és
az óvodák is részt vesznek.
A képviselő-testület nem támogatta a cementgyár és Nyergesújfalu közigazgatási határa között kiépítendő Euro
Velo kerékpárút és járdaszakasz pályázatának benyújtását. A pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdette meg. A mintegy 900 m-es szakasz megépítése
több mint 46 millió Ft-ba kerülne, melynek a sikeres pályázat 50 %-át fedezné.
Beszámoló hangzott el az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2006/2007-es tanév indításának
tapasztalatairól. Mint ismeretes 2006. július 1-től az Arany J. Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Petőfi S. Ált.
Iskola szervezetileg egy oktatási intézmény lett, mely a pedagógiai program alapján két telephelyen működik. A tanév
során a dolgozó pedagógusok létszáma két fővel csökkent, egy fő felmondási idejét tölti, továbbá két fő tartós
betegállományban van. Az oktató-nevelő munka dokumentumainak összehangolása folyamatban van, a telephely
között működik az áttanítás. A két telephely közötti együttműködés, a közös munkavégzés eredményesnek
értékelhető.
Utolsó napirendként a testület tárgyalta a Lábatlani Egyetértés SE. támogatási kérelmét. Az egyesület vezetője
a 7.000.000 Ft-os támogatáson felül további 70.000 Ft-ot kért a rechnitz-i utazás költségeinek fedezésére, melyet a
képviselők nem biztosítottak.

