Tájékoztató a képviselő-testület 2008. február 12-i üléséről.
A képviselő-testület február 12-i ülésen 12 napirendi pontot tárgyalt. Első
napirendként beszámoló hangzott el a két ülés közötti eseményekről: Január 16-án a
polgármester tárgyalást folytatott a Papírgyár fejlesztési terveivel kapcsolatban.
Január 21-én a Holcim Zrt. igazgatójával, Richard Skene-nel zajlott le tárgyalás.
Január 29-én az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonal kapcsán Esztergomban volt
megbeszélés az érintettek részvételével.
Január 31-én a Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalában tájékoztatás zajlott le
az orvosi ügyelet ellátásáról.
A Megyei Közgyűlés kezdeményezte az Országos Rendezési Terv módosítását, a
10. számú főút településeket elkerülő, Tát-Tata közötti szakaszának tervbe történő
beemelésével.
Február 4-én a szakorvosi ellátások pályázata ügyében Szolvik Józsefné vett részt
az előkészítő tárgyaláson.
Február 5-én a népszavazással kapcsolatos értekezleten vett részt a jegyző és az
aljegyző.
Február 7-én Nyergesújfalu és Lábatlan szennyvízhálózatának rekonstrukciós
pályázata miatt folyt egyeztető tárgyalás, valamint a Gerenday házban a helyi
vállalkozók, civil szervezetek részvételével a pályázati lehetőségekről és a Leader
programról zajlott le előadás.
Első napirendi pontként a testület hatodik alkalommal módosította a 2007. évi
költségvetést. A költségvetés főösszege 11.978e Ft-tal 937.416e Ft-ra emelkedett. A
változást az iparűzési adó, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök emelkedése
okozta.
A testület döntött a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásáról. A tervezett
főösszeg 967.710e Ft. A kiadások legnagyobb hányadát (39,4%) a személyi jellegű
kiadások és azok járulékai teszik ki. A fejlesztési kiadások között szerepel egyebek
mellett az útfelújítás folytatása, a Gerecse utcai telekalakítás, a településközpontban
az új lakóút kialakítása, a Gerenday arborétum színpadának felújítása. A részletes
költségvetés a www.labatlan.hu oldalon olvasható.
A képviselők az infláció mértékének megfelelően, 8%-kal emelték az iskolában,
óvodákban és a Gondozási Központban fizetendő étkezési díjakat.
A testület ismét napirendre tűzte Karáth Attila, helyi lakos kérelmét az állattartási
rendelet szigorításáról. A képviselők a döntés előkészítése érdekében ad hoc
bizottságot hoztak létre, melynek javaslata alapján a májusig meghozzák döntésüket.
A tervezett intézkedések hatására belterületen tilos lenne nagy-haszonállatot tartani,
esetleg lakóingatlanonként néhány darabban maximalizálnák a létszámot.

Törvényi kötelezettségének eleget téve sor került a luxusadóról szóló rendelet
módosítására is, bár jelenleg a településen nincs adófizetésre kötelezett személy.
Szennyvízkezelési díj: 172 Ft/m3
Környezetterhelési díj: 31 Ft/m3
Nem lakossági fogyasztók részére: vízdíj: 340 Ft/m3
A tavalyi tényadatokat figyelembe véve, a valós költségekhez igazította a testület a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretében működő támogató szolgálat
díjait: a személyszállítás díja 60 Ft/km-re változott, a személyi segítő szolgáltatás
300-ról 200 Ft/órára csökkent.
Beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
2007. II. féléves tevékenységéről. A társulás közoktatási, szociális és
területfejlesztési feladatokat lát el. Ennek keretében megvitatásra került a társulás
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terve, mely a racionális és
eredményes közoktatás érdekében a jelenlegi intézményhálózatot elemezte és
javaslatokat fogalmazott meg.
A képviselők elfogadták az Ister-Granum Eurorégió EGTC Csoportosulás
alapszabályát, mellyel jelentős, határon átnyúló pályázatok nyílnak meg az
önkormányzat előtt.
Végül a testület megválasztotta a március 9-i népszavazás szavazatszámláló
bizottsági tagjait.

