Tájékoztató a képviselő-testület 2010. május 25-i üléséről
Az első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Május 1-jén a Gerenday Közösségi Házban gazdag programokkal megrendezésre került az
Európai Napok és Majális rendezvény.
Május 3-án A Nyergesújfalui közös tulajdonban lévő hulladéklerakó rekultivációjával és
utógondozásával kapcsolatosan Nyergesújfalun megbeszélés volt.
A hivatal munkatársai, az iskola képviselői, valamint a tervező és a kivitelező Stobba utazott az
iskola homlokzatára kerülő kerámia gyártásával és elhelyezésével kapcsolatos tervezői és
kivitelezési egyeztetésre.
Khéner László SE elnök értesített, hogy munkahelyi és egyéb elfoglaltsága miatt az SE elnökségi
tisztségéről lemond. Május 19-i közgyűlésen teszi meg hivatalos bejelentését.
Május 4-én Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő ünnepélyes megbízólevelének átadásán vett
részt a polgármester Komáromban.
Május 7-én a Hétforrás Kft. Felügyelő Bizottsági, valamint taggyűlés volt.
A Forest Papír dolgozóinak alkotásaiból kiállítás nyílt a Gerenday Közösségi Házban.
Május 8. Szent Flórián Nap, valamint a Nyergesújfalui Tűzvédelem megalakulásának 125 éves
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Boda Csaba alpolgármester úr vett részt.
Önkormányzatunk a Tűzoltóság részére 60 e Ft támogatást utalt át a Nyergesújfalu és Környéke
Tűzvédelmi Alapítvány számlájára.
Május 10-én ismételten tárgyaltunk a közös hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatosan, mely
megbeszélésen részt vett az AVE Tatabánya Zrt., a Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht., az ÉszakDunántúli Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség Végrehajtási
Osztályának munkatársai, valamint a tulajdonos önkormányzatok és az MKM Consulting Kft,
mint a rekultivációs tervek készítője. Az utógondozással kapcsolatos gesztori feladatokat
Nyergesújfalu Város Önkormányzata vállalta.
Május 10-én és 18-án az egészségház szakorvosaival folytattunk megbeszélést a járó beteg
szakellátás jövőbeni működéséről.
Május 15-én Bárdos Zoltán a Polgárőrség vezetője az Igazságügyi és Rendészeti Minisztertől Dr. Forgács Imrétől - miniszteri elismerésben és tárgy jutalomban részesült. Gratulálunk
kitüntetéséhez.
Komárom – Esztergom Megyei Temetkezési Kft. vállalta, hogy a Piszkei ravatalozó belsejét,
valamint az előterét felújítják saját költségükön. A munkák végzése folyamatban van.

Következő napirendi pont során sor került a költségvetési rendelet módosítására, A
Gyermekjóléti Szolgálat nyergesújfalui telephelyének felújítására 57m Ft-ot vett át az
önkormányzat a szomszédos település önkormányzatától.
A testület beszámolót hallgatott meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Sajnos egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe, melynek következtében megnőtt a helyi
ellátórendszer igénybevétele.
Beszámoló hangzott el az óvodák nevelőmunkájáról, a személyi és tárgyi feltételeiről. Ezt
követően kiegészítésre került a jogszabályi változásoknak megfelelően- mindkét óvoda
pedagógiai programja. A polgármester a képviselők nevében megköszönte az óvodai dolgozók
munkáját.
Az Állami Számvevőszék 2010. áprilisáig átfogó ellenőrzést végzett a Polgármesteri Hivatalban,
melynek eredményét a testület tárgyalta. Az ellenőrzés jelentős hiányosságot nem tárt fel, a
célszerűségi javaslatokra vonatkozó intézkedési tervet a testület elfogadta.
A képviselő-testület elfogadta az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatkészítés és
lebonyolítás szabályzatát, mely részletesen tartalmazza az eljárási szabályokat.
Az Arany János Általános Iskola és a Zengő Óvoda épületenergetikai munkáira és
homlokzatfelújítására kiírt közbeszerzési felhívásra egy ajánlat érkezett. A Fischer-Bau Kft.
76.887e Ft+Áfa áron vállalja a felújítás elvégzését, melynek forrását korábban megnyert
pályázat biztosítja. A munkálatok befejezésének határideje augusztus 8.
A testület a Piszkei ltp-n és a Zalka ltp-en egy-egy játszótér építése céljából közbeszerzési
eljárást hirdetett meg. Az ajánlattételi határidő július 2. A beruházás forrását ebben az esetben is
pályázat biztosítja.
Végül a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy augusztus 28-án Lábatlan-Karva maratoni
futóversenyre kerül sor, melyre előzetesen mintegy 70 indulót várnak.

