Testületi ülés májusban
Tájékoztató a képviselő-testület 2009. május 26-i üléséről. Közlekedésfejlesztés és
intézményi beszámolók.

A képviselő-testület első napirendi pont során tájékoztatót hallgatott meg a két ülés között
történt eseményekről.
Április 29-én a Regionális ÁNTSZ képviselője kereste meg az önkormányzatot kihelyezett
emlőszűréssel kapcsolatosan. A szűrés június 8 és 17 közötti munkanapokon a Művelődési
Ház előtt álló szűrőbuszon történik. Az érintettek (45 és 65 év közötti hölgy lakosok) névre
szóló meghívást fognak kapni.
Április 30-án Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalában az orvosi ügyelet és a
Zeneiskola működésével kapcsolatosan a környező települések polgármestereivel
megbeszélés zajlott le.
Május 1-je alkalmából 3 napos rendezvénysorozat volt a Gerenday Közösségi Házban.
Május 4-én az ÁNTSZ főorvos asszonya a Nyergesújfaluról átmenetileg átkerülő
szakrendelések miatt bejárást tartott az egészségházban.
Május 5-én Tűzoltó Nap volt Nyergesújfalun, melyen Boda Csaba alpolgármester úr Papp
Szabolcs részére jutalmat adott át.
Május 8-án a Hétforrás Kft. taggyűlése volt.
Május 9-én a polgármester köszöntötte Balatoni Istvánnét 90-dik születésnapja alkalmából.
A Sirályok Vízisport Egyesülete takarítást rendezett a Duna-parton.
Május 11 és 15 között 20 gyermek és 4 felnőtt járt Rechnitzben a testvértelepülés
meghívására.
Május 12 és 13-án Tűzoltósági gyakorlat és bejárás volt az Egészségházban és a
Polgármesteri Hivatalban.
Május 14-én Ister-Granum Eurorégió
önkormányzati képviselő vett részt.
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Május 18-án Pedagógiai Szakszolgálat társulási Tanács ülése volt, melyen a jegyző asszony
vett részt. Napirendje a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló.
Május 19-én a jegyző asszony a nyergesújfalui szakellátások átköltöztetésével kapcsolatosan
megbeszélést folytatott az érintett város jegyzőjével.
A települési térfigyelő rendszerrel kapcsolatban zajlott le helyszíni bejárás. A tervek szerint 4
helyen telepítenének kamerákat, melyben a Kistérség 50 %-os támogatást nyújt.
Május 21-én a MÁV képviselőivel tárgyalt az önkormányzat a tulajdonukban lévő
ingatlanaik átadása ügyében.

Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a Gerenday Közösségi Házban Arany
Művészeti Gála rendezvénye volt.
Második napirendi pontként a testület
megtárgyalta a településközpont
közlekedésfejlesztési koncepcióját, mely esetleges későbbi pályázati lehetőségek esetén nyújt
megvalósítási alternatívákat. A koncepció megoldást kínált a sebességcsökkentés, a
balesetbiztonság és a kerékpárút problémájára. A koncepció egyebek mellett tartalmazza Tcsomópont kiépítését a Rákóczi-Dózsa Gy. út kereszteződésében, az iskola és a József A. u.
között két gyalogátkelőhely létesítését, a József A. utcai csomópont deltájának szabályozását,
parkolóhelyek kialakítását, a kerékpárút nyomvonalának meghatározását, a Piszkei ltp.
közelében gyalogátkelőhely létesítést, továbbá a forgalomcsillapítás érdekében
járdaszigeteket a Rákóczi F. út több pontján. A koncepció hosszú távra jelöl ki fejlesztési
irányt, a megvalósítás elsősorban pályázati forrásból történne.
A továbbiakban képviselő-testület egyhangúan elfogadta a város gyámhatósági
tevékenységéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató tartalmazta a Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat és a gyámhivatal 2008. évi beszámolóját is. Továbbá tájékoztatás
hangzott el a nyergesújfalui székhelyű Pedagógiai Szakszolgálat és a lábatlani Családi
Napközi munkájáról is. A Családi Napközi idén utoljára számolt be munkájáról, hiszen a
Napközi helyén szeptembertől -terveink szerint- már bölcsőde működik.
Következő napirendi pont során a testület -törvényi kötelezettségének eleget téve- módosította
intézményei alapító okiratait az új formai követelmények alapján.
Nyergesújfalu Város alpolgármestere azzal a kéréssel fordult a lábatlani képviselő-testülethez,
hogy a Nyergesújfalui egészségügyi fejlesztés mintegy egy éves időtartama alatt
nyergesújfalui szakorvosokat és fogorvosokat a lábatlani Egészségházban helyezzük el. Az
orvosok által fizetendő bérleti díjak változatlanok maradnak. A testület az ideiglenes
elhelyezésbe beleegyezett.
Tárgyalt a testület a révátkelőhely létesítésére beadott pályázat jelenlegi állásáról, melyben
az első forduló utáni hivatalos értesítést várjuk.
A képviselő-testület elfogadta a Pisz-therm Kft. 2008. évi mérlegbeszámolóját.
Döntött a testület az ügyelet 2008. évi
önkormányzatunkat érintő többletkiadás 1.282e Ft.
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Végül a testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Zengő Óvoda tető héjazatának
felújítása érdekében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, az elnyerhető
támogatás a teljes költség 65%-a.

