Tájékoztató a képviselő-testület 2007. május 22-i üléséről.
A testületi ülésen 10 napirendi pont tárgyalására került sor. Először tájékoztatató hangzott el a két ülés közötti
eseményekről. Április 25-én Süttő község kezdeményezésére rendkívüli testületi ülés volt a 10. számú főút elkerülő
szakaszának fejlesztési stratégiája kapcsán. Április 27. és május között Európa napok kerültek megrendezésre. Május
1-jén Budapesten a Hősök terén Szeghy Barna és családja helyezték el az ország májusfájára Lábatlan szalagját.
Május 4-én a Tűzoltónap alkalmából önkormányzatunk 1 főt jutalomban részesített. Május 7-én az ÁNTSZ vezetőivel
megbeszélés folyt a járóbeteg-szakellátásról. Május 8-án 60 fős csoport érkezett Rechnitzből. Május 9-én 52 fő
részvételével véradás volt a Gondozási Központban. Május 11-én Sziklai Károly festőművész kiállítása, valamint a
Szabolcsi Bence Zeneiskola Lábatlan Tagiskolájának hangversenye zajlott le. Május 15-én megtörtént a nyergesújfalui
mentőállomás átadása.
Következő napirend során a Galba Katalin, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének beszámolóját hallgatta meg a
testület. Az intézményvezető elmondta, hogy a magatartászavarok és viselkedészavarok száma egyre növekszik az
ellátott településeken és sajnos egyre több gyereknek vannak érzékszervi problémái.
A testület tárgyalt az állattartásról szóló rendelet-tervezetről is, a képviselői indítványokkal bővített rendelet-tervezet a
következő ülésen kerül napirendre.
Negyedik napirendként beszámoló hangzott el a város I. fokú gyámhatósági tevékenységéről. A tavalyi év során a
jogszabályi változások miatt a gyermekvédelem rendszere jelentősen átalakult. Csökkent a gyermeklétszám és
azoknak a száma is, akik az ellátásokra jogosultak. A hagyományos családszerkezetek átalakultak, tovább terjed az
egyedülálló életforma, egyre kevesebb a házasságkötés, a család egyre kevésbé képes betölteni funkcióit-derült ki a
beszámolóból.
Elfogadta a testület a Nyergesújfalui Városi Gyámhivatal írásos beszámolóját is. Az előterjesztés szerint 2006-ban 1 fő
került átmeneti nevelésbe, 5 fő részesült utógondozásban, 23 fő áll gondnokság alatt. A tapasztalatok alapján
megállapították, hogy a jelzőrendszer hatékony működése a feltétele a jogszabályi változások megvalósulásának.
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2005-től változatlan formában és magas színvonalon látja el
munkáját. Szakmai feladataik közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás, családlátogatás, közvetítés,
konfliktuskezelés. Az intézménnyel 2006-ban 58 fő kötött együttműködési megállapodást, ebből 10 fő tért vissza a
munka világába.
A Bambi Családi Napközi működéséről Harcsik Miklósné vezető tájékoztatta az önkormányzatot. A családi napközi
2006-ban összesen 16 gyermek gondozását látta el, lehetővé téve ezzel az anyukáknak, hogy újra munkába álljanak.
A munka során kiemelt fontosságú az életkori sajátosságoknak megfelelő, szülőkkel együttműködve történő nevelés.
Az intézményeknek az egész éves munkát a polgármester köszönte meg az önkormányzat nevében.
Következő napirendként tájékoztató hangzott el a Pisztherm Kft. 2006. évi tevékenységéről, melyet Boda Csaba, a
Felügyelő Bizottság elnöke terjesztett elő. A Kft. a tavalyi évet 1.4 M Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A testület a
tájékoztatót Gyuricza László ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítése után egyhangúlag elfogadta.
Képviselői kezdeményezésre a testület tárgyalt az önkormányzati utak felméréséről készült előterjesztésről. A
belterületi utak hossza több mint 22 km, melyek nagy része nem elfogadható állapotban van. Az utak 21%-a nem
rendelkezik szilárd burkolattal, 32 %-uk pedig felújításra szorul. A testület javasolta, hogy a pályázati forrásoktól
függetlenül az önkormányzat minden évben valósítsa meg egy-egy szakasz felújítását, vagy aszfaltozását. A következő
testületi ülésre pontos kimutatás készül az elvégzendő feladatokról.
Végül a képviselők forrást biztosítottak a Szabadság utcai sziklafalomlás helyreállításának többletköltségéhez 590 e Ft
értékben. A beruházáshoz az önkormányzat már 4,1 M Ft vis-major támogatást kapott, amely azonban nem fedezte a
helyreállítást.

