Tájékoztató a képviselő-testület 2009. június 30-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
A testület idén első alkalommal módosította a költségvetési rendeletet. A támogatások és a
pénzforgalom nélküli bevételek növekedése miatt a főösszeg 43,355e Ft-tal, 926.114e Ft-ra
emelkedett.
Sor került a 2008. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló megvitatására is.
Tavaly a pénzügyi-számviteli szabályzatok, a leltározási tevékenység, az analitikus
nyilvántartások, és a szociálisan rászorultak ellátásai kerültek ellenőrzésre. A belső ellenőrzés
a jogszabályoknak megfelelőnek találta az ellenőrzött területeket, ugyanakkor felhívta a
figyelmet a szoftver-nyilvántartás aktualizálására.
A képviselő-testület módosította a helyi környezet védelméről szóló rendeletet, a jövőben a
településen május 1. és szeptember 30. közötti tilalmi időszak alatt kerti hulladékot égetők
ellen szabálysértési eljárás indulhat. A szabályozás oka, hogy megszaporodtak településünkön
a kerti hulladékot (esetenként műanyagot is) kertjükben égető lakosok elleni bejelentések. A
rendelet célja a veszélyes anyagok koncentrációjának csökkentése (szén-monoxid, nitrogéndioxid, kén-dioxid, szálló por), valamint a kerti hulladék komposztálásának előtérbe
helyezése.
A képviselő-testület újabb öt évre Schaffer Ágnest nevezte ki a Micimackó óvoda
vezetőjének. A testület idén március 24-én írt ki pályázatot az álláshelyre, mely az Oktatási
Közlönyben és a helyi médiában is megjelent. A kinevezett óvodavezetőt a közalkalmazottak
és a szülői szervezet is támogatta.
A Zengő Óvoda mellett működő bölcsőde a tervek szerint 2009. szeptemberétől üzemel. A
testület döntött arról, hogy a bölcsődei csoport indulásával egyidejűleg megszünteti a Családi
Napközit. A napközi két dolgozója a továbbiakban a bölcsődei csoport ellátásában vesz részt.
A képviselők döntöttek arról, hogy ismét pályázatot nyújtanak be sportpálya épületének
felújítása, és játszóterek kialakítása céljából. A pályázat 90%-os támogatású, az
önkormányzattól hozzávetőleg 5 millió forint önrészt igényel.
A testület megvitatta a Mandulás utcai felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására
vonatkozó kérelmet. A 20 millió forint körüli kivitelezésre azonban jelenleg nincs mód, azt a
jövő évi költségvetés tárgyalásánál ismételten átgondolják.
Végül beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás I.
félévi tevékenységéről. A beszámoló tartalmazza a közoktatási, szociális, egészségügyi
(orvosi ügyelet) és területfejlesztési feladatok ellátását. A beszámoló a város internetes
honlapján, a www.labatlan.hu oldalon teljes terjedelmében olvasható.

