Tájékoztató a Képviselő-testület 2008. szeptember 9-i üléséről
Első napirendi pontként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt
eseményekről.
Július 5-én volt a Sarlós Boldog Asszony templom búcsúja, másnap az ünnepi
szentmise. A szentmisén vendég volt Dobis Ervin atya, aki Lábatlan szülöttje,
gyémántmiséjét tartotta.
Július 8-án Gerenday Művésztelep Alkotótábor nyitó ünnepsége, július 18-án
pedig záró ünnepsége volt. A tábort a Köztisztviselők és Közalkalmazott
Egyesülete szervezte.
Július 25-26-án Blues Fesztivál két napos rendezvény volt a Gerenday
Közösségi Házban.
Augusztus 8-án a Gerenday Közösségi Házban Harcsa Károlyné és Harcsa
Boglárka közös kiállítás megnyitója volt.
Augusztus 9-én a 3 település Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő szervezésében
került megrendezésre a Reneszánsz Nap.
Augusztus 13-án véradás volt városunkban.
Augusztus 20-án a Szent István templomban az ünnepi szentmisén Boda Csaba
alpolgármester úr vett részt.
Augusztus 28-án a Fischer - Bau Kft. átadta önkormányzatunk részére a 6 db
bérlakást. A lakásbérleti szerződéseket a testület határozatának megfelelően
szeptember 1-jétől megkötöttük, a lakásokat a bérlőknek használatra átadtuk.
Szeptember 1-jén hivatalos értesítést kapott az önkormányzatunk, hogy az
iskolafejlesztési pályázat az értékelés folyamán elérte a szakmai
megfelelőséghez minimálisan szükséges pontot, azonban a pályázati keretösszeg
kimerülése miatt nem részesült támogatásban.
- Zengzet Zeneiskola vezetője írásban tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
jelenlegi finanszírozási feltételek mellett nem tudják folytatni a zeneoktatást,
jelenleg szüneteltetik.
A Zengő Óvodában létesítendő bölcsőde pályázatot megnyertük, a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges iratok beszerzése folyik. A pályázat
elbírálásának elhúzódása miatt a munkálatok szeptember 1-je helyett október 1jén fognak megkezdődni.

A Gerenday Közösségi Ház rendezvény termében a klímaberendezés beépítése
megtörtént.
Elkészült a Kálvária - Jókai utca közötti összekötő út, továbbá a Rozália utca
zsákutca jellegű szakasza. A külterületi zúzott köves utak karbantartása
megtörtént. A további útfelújítások előkészítése folyamatban van.
A Holcim Hungária Cementipari Kft. megkapta a másodfokú környezetvédelmi
és környezethasználati engedélyt az új gyár építéséhez, az értesítést
hivatalunknak is megküldték.
A képviselő-testület egy tartózkodással támogatta a Piszkei ltp. 9/1.
társasházának "panelprogramra" benyújtott pályázatát. Sikeres pályázat esetén a
társasházi lakások az állami támogatás és az önrész mellett önkormányzati
támogatásban részesülnek, melyet energiamegtakarítást eredményező
korszerűsítésre, felújításra használhatnak.
Következő napirendi pont során elfogadták a költségvetési rendelet
módosítását, mivel az állami támogatások összege 2.053e Ft-tal emelkedett.
Beszámoló hangzott el az önkormányzat 2008. év I. félévi gazdálkodásáról. Az
adóhátralék szigorú behajtása miatt az önkormányzat nem szorult eddig
hitelfelvételre.
Beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulás 2008. I. félévi munkájáról. A Társulás közoktatási, szociális,
egészségügyi és területfejlesztési feladatokat lát el.
A képviselő-testület támogatta a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár
szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázatát, melyet konzorciumban
nyújtanak be.

