Tájékoztató a képviselő-testület 2007. szeptember 11-i üléséről.
A testületi ülésen 9 napirendi pont tárgyalására került sor. Első napirendként beszámoló hangzott el a két ülés közötti
eseményekről: Június 29-én közös Semmelweis napi ünnepség volt Nyergesújfalun. Július 13-án a Közegylet
szervezésében Képzőművészeti tábor megnyitója zajlott le. Július 17-én a „Főzzön játszóteret” lebonyolítóival
megbeszélés és helyszíni bejárás történt. Augusztus 9-i rendkívüli testületi ülésen a képviselők a Zengő Óvoda vezetői
posztjára a beérkezett pályázatok közül Ráczné Fülöp Erzsébet pályázatát találták a legmegfelelőbbnek, akit augusztus
15-ével intézményvezetőnek neveztek ki. Augusztus 19-én a kistérségek közötti labdarúgó mérkőzésen Csapó Géza
képviselő és Kiss Gábor aljegyző játszott a város képviseletében. Augusztus 20-án ünnepi szentmise volt a Szent
István templomban. Augusztus 22-én a Dorogi és az Esztergomi Kistérség közös Leader akciócsoportjának ülése volt.
Augusztus 28-án a polgármester átadta Bodrogai Ferencnek a testület által megítélt Polgármesteri dicséret kitüntetést.
Szeptember 6-án a megyei önkormányzat szervezésében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program bemutatására
került sor.
Következő napirendben beszámoló hangzott el az Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs 2006. évi
munkájáról. Borosháziné Végh Angéla r.őrnagy őrsparancsnok tájékoztatta a képviselőket a személyi és technikai
feltételek alakulásáról. Lábatlan vonatkozásában az összes bűncselekmény a 2005. évi 117-ről tavaly 106-ra csökkent.
A képviselők jelezték a növekvő kamionforgalom okozta problémákat, valamint kérték a műszeres sebességmérés
gyakoriságának növelését a település központjában. Az őrsvezető ígéretet tett a rendőri jelenlét növelésére
városunkban.
A testület módosította három rendeletét: a költségvetési rendelet változott, így a főösszeg 1.013e Ft-ra emelkedett,
továbbá a Közigazgatási Hivatal javaslata alapján pontosításra került a szociális és a bérlakásokról szóló rendelet is.
Beszámoló hangzott el a Gondozási Központ 2006. évi munkájáról. Az intézményi munka célja, hogy „az öregség ne az
élet vége, hanem a koronája legyen.” A központ arra törekszik, hogy a rohanó világban a gondozottak minél több
odafigyelést, törődést kapjanak. A vezető tolmácsolta az étkezést igénybe vevők minőségi kifogásait is.
Jelentés hangzott el az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról, melyből kiderült, hogy a gazdálkodás a
terveknek megfelelően folyik, illetve a módosítások következtében az költségvetési főösszeg 3%-kal nőtt.
Sor került az Arany J. Ált. és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítására is. A művészetoktatáson belül a tánc
szak ezentúl szakkörként működik tovább, illetve az intézmény alaptevékenysége kiegészül a fogyatékos tanulókra
vonatkozó integrált oktatással is.
A testület elfogadta a Zengő Óvoda vezetőjének kérelmét, mely szerint az intézmény az 5.30 - 16.30 óra közötti nyitva
tartással működik. A módosítás a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást tesz lehetővé.
Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 54/2007. (VI.28.) TTh határozatával
döntött, hogy Lábatlan Város Polgármestere útján kezdeményezi a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt támogató szolgáltatás szociális
alapszolgáltatási feladat tevékenységi körbe történő felvételét. A testület ennek megfelelően módosította az intézmény
alapító okiratát, valamint a társulási megállapodást. A támogató szolgálat a tervek szerint 2007. október 1-től
működik.
A testület döntött a sportpálya épület lapostetejének felújításáról magastető építésével, mely hosszú távon megoldja
az épület fedését és esztétikusabbá teszi azt.
A képviselő-testület a Gerecse u. déli oldalán első ütemben 13 db, családi ház építésére alkalmas telket alakít ki a jövő
év folyamán, illetve azok közművesítését előkészíti. A tervek szerint a továbbiakban összesen 42 db telek kialakítására
lesz lehetőség. Bővebb információt lehet kérni a Hivatal Műszaki irodájában.
A testület határozatban is megerősítette csatlakozási szándékát a „Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye”
Leader akciócsoporthoz, mely a csoportot alkotó települések lakosságszáma alapján vidékfejlesztési pályázatokon való
részvételre lesz jogosult.
Végül a testület 500.e Ft-ot biztosított a járóbeteg-szakellátását biztosító orvosok részére 4 db számítógép
vásárlásához, mivel a webes szolgáltató rendszer eléréséhez a régi, elavult gépek nem alkalmasak.

