Tájékoztató a képviselő-testület 2008. május 27-ei üléséről.
Először tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Május 1-jén a pekingi Olimpia tiszteletére sport és kulturális programok zajlottak le
Lábatlanon, valamint az Esztergomi Többcélú Kistérségi Társulás labdarúgó csapata
Bajóton a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia válogatott csapatával játszott.
Május 5-én a Tűzoltó napon a jegyző asszony mondott ünnepi köszöntőt és egy
főnek jutalmat adott át.
Május 5-8 között az Ave Tatabánya Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Zrt.
meghívására a müncheni IFAT kiállításon az aljegyző vett részt. A Gondozási
Központban véradás volt.
Május 6-án az Ister-Granum EGTC egyezményének ünnepélyes aláírásán a
polgármester vett részt.
Május 10-én a Lábatlani Református Egyházközség Alapítványa és a Karvai
Csemadok
Hagyományőrzők
Szervezete
rendezésében
ünnepségsorozat
folytatására került sor.
Május 12-én a Gerenday Közösségi Házban borkóstolóval egybekötött Pünkösdi
hangverseny és kiállítás volt.
Május 23-án a Arany Művészeti Gála címmel a művészeti iskola tanulói a Gerenday
Közösségi Házban mutatták be munkáikat.
Május 26-tól egy hétig Rechnitzből 40 fő, Karváról 10 tanuló lesz vendége
városunknak.
Első napirendi pont során sor került a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.
A bevételi és a kiadási oldal egyaránt 17.385e Ft-tal növekszik, a támogatások, a
véglegesen átvett pénzeszközök és a pénzforgalom nélküli bevételek növekedése
miatt.
A következő napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta az I. fokú
gyámhatósági tevékenységről szóló beszámolót. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt 74 caslád, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 162 család (485
gyermek) kapott 2007-ben. Gyermekétkeztetést összesen 366 fő veszi igénybe, ami
csökkenést mutat az előző évekhez képest.
Az önkormányzat további célja egy hatékony bűnmegelőzési koncepció kialakítása.
A képviselő-testület elfogadta Nyergesújfalu Város Gyámhivatalának beszámolóját is.
A hivatal két fő ügyintézővel dolgozik egyebek mellett az ideiglenes hatályú
elhelyezés, az átmeneti és tartós neveltek, a gyámság alatt álló kiskorúak ügyeiben.
Napjainkban egyre nő a veszélyeztetett családok és gyerekek száma, ezért
szükséges egy hatékony gyermekvédelmi rendszer működtetése. Ebben a
gyermekvédelemmel foglalkozó partnerek mindegyike nagyon magas színvonalon
működik együtt.

Beszámoló hangzott el a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról
is. A szolgálat alapellátásként szervezési, szolgáltatási és gondozási munkát végez.
Lábatlanon 2007-ben alapellátás keretében 18 fő került ellátásra, valamint 13
védelembe vételére került sor. 2007. november 1-től az intézmény Támogató
Szolgálatot is működtet. A szolgálat ezen kívül rendszeresen főiskolai hallgatóknak
nyújt lehetőséget a gyermekvédelem és a szociális terület megismerésére. A testület
elismeréssel szólt munkájukról.
Galba Katalin, intézményvezető a Pedagógiai Szakszolgálat munkájáról szóló
beszámolót terjesztette a képviselő-testület elé. A szakszolgálat nevelési,
pszichológiai, logopédiai szolgáltatást, 3-18 éves korú gyermekek és fiatalok
mentálhigiénés ellátását a beilleszkedési, tanulási magatartási, és egyéb pszichés
zavarokkal küzdők ellátást végzi. Továbbá ellátja a képzési kötelezett gyermekek
fejlesztő felkészítését is. Az intézményvezető szükségesnek tartja a személyi
feltételek fejlesztését, továbbá időszerű az épület korszerűsítésének napirenden
tartása is. A képviselők elismerésüket fejezték ki a társulásban működtetett
intézmény munkájával kapcsolatban.
Harcsik Miklósmé, a Bambi Családi Napközi vezetője tájékoztatta a testületet
intézménye tevékenységéről. A beiratott gyerekek száma a maximális 7 fő, de 8
kisgyerek vár elhelyezésre. mint ismeretes az önkormányzat pályázatot nyújtott be
bölcsöde létesítésére, melynek nyár közepén várható eredménye.
A képviselő-testület módosította Dr. Tárkányi Éva vállalkozói szerződését, melynek
alapján a III. számú háziorvosi körzet ellátása Nyergesújfalun (Kossuth L. u. 31.)
történik.
A következő napirendi pontok során a testület ingatlanügyeket, személyi kérdéseket
vitatott meg. Elfogadásra került a polgármesteri hivatal gazdasági irodájának integrált
pénzügyi szoftverrel való ellátása, valamint egyéb hardveres és szoftveres
fejlesztések megvalósítása is.
A testület döntött az önkormányzati utak tavalyi év során megkezdett felújításának
folytatásáról is. A József A. - Rákóczi F. út csatlakozása, a Rozália u. zsákutca
szakasza, a Kálvária és Jókai u. összeköttetése, a Bajcsy-Dózsa Gy. u.
csatlakozása, a Rákóczi u. 212-216. közötti szakasza és az Öreghegyi u. kap idén új
aszfaltburkolatot. Továbbá az önkormányzat több utca felújításának is elkészítteti a
terveit.
Az előterjesztések helyszínen történt kiosztásával a testület módosította -a lakók
kérelmére- a panel plusz programra vonatkozó pályázati határidőt, a pályázatok
benyújtására 2008. június 30-ig van lehetőségük az érintetteknek.
A testület döntött arról is, hogy alapító tagként részt vesz a Duna-Pilis-Gerecse
Vidékfejlesztési Egyesület létrehozásában. Az új szervezeti forma leader
programokban történő pályázatokra biztosít lehetőséget.
Végül sor került az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítására. A változás eredményeképpen a Társulás
munkatársai nem önálló munkaszervezetként, hanem az esztergomi polgármesteri
hivatal keretein belül látják el tevékenységüket. Továbbá a módosítás lehetőséget

biztosít a civil szervezetek, alapítványok és költségvetési szervek támogatására is.
A testületi ülésen elhangzott tájékoztatók, valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámoló teljes terjedelemben a www.labatlan.hu oldalon
megtekinthető.

