Tájékoztató a képviselő-testület 2012. február 9-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
2011. december 13-án a Gerenday Közösségi Házban az iskolások adventi hangversenyét hallgathatták
meg az érdeklődők.
December 14-én a polgármester az AVE Zrt. évzáró megbeszélésén vett részt Dunaszentmiklóson.
December 15-én Komárnoban a révátkelő pályázat megvalósításához kapcsolódó egyeztetés folyt a
projektpartner Karva polgármesterével, Duka Gáborral, valamint a partner projekt menedzsmentjét ellátó
RRAKN szervezet képviselőjével.
December 20-án Süttőn a nyergesújfalui szeméttelepi beruházásra elkülönített pénzeszköz felosztásáról,
illetve az elkülönített számla megszüntetéséről tárgyaltak az érintett polgármesterek. Nyergesújfalu és Tát
polgármestere úgy nyilatkozott, hogy ők nem szeretnék, ha a pénz felosztásra kerülne.
December 21-én szakmai ellenőrzés zajlott le a Zengő Óvoda és Bölcsődében a férőhelyszám (+2 fő)
bővítés engedélyezése érdekében.
A polgármester az iskolában megtartott karácsonyi ünnepségen vett részt.
Január 10-én A Régió TV készített interjút a polgármesterrel az ebrendészeti hozzájárulás, másnéven
ebadó elvetéséről, a riport a honlapon látható.
Az intézményeink vízfelhasználásának csökkentése érdekében a polgármestert az ECO-VERDE Kft.
ügyvezetője kereste fel, aki vízmegtakarítási eszközöket mutatott be. Azóta két intézményben az eszközök
felszerelésre kerültek.
Január 11-én a CBA területi vezetője tett rövid látogatást a polgármesternél.
Január 18-án járt le a villamos energia közbeszerzési pályázat beadási határideje, melyre 2 érvényes
pályázat érkezett.
Ezen a napon egy személy fogadott állampolgári esküt a polgármester előtt.
Január 20-án a polgármester a Hétforrás Kft. taggyűlésén vett részt.
Január 23-án Budapesten a Hír TV készített interjút a polgármesterrel és a műszaki irodavezetővel az
iskola és a Zengő Óvoda energetikai fejlesztési pályázatával kapcsolatban.
Január 24-én a Róth-Stone Kft. ünnepélyes telephely átadásán vett részt a polgármester.
Február 1-jén a Nyergesújfalu székhelyű Helyi Védelmi Bizottság ülésén a várható alacsony
átlaghőmérséklet alapján szükséges intézkedésekről döntöttek. Önkormányzati intézményeink és a
Polgárőrség intézkedési tervünk alapján felmérte az idős, rászoruló, vagy önmaguk ellátására képtelen
személyek körét. A Gondozási Központban napközben melegedő, étel, és forró tea állt rendelkezésre.
Február 2-án az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulás ülésén a jegyző asszony vett részt. Az
ülésen többek közt határozattal erősítette meg a Kistérségi Társulás Süttő Község az irányú kérését , hogy
Süttő közigazgatási területe 2013. január 1-től, a járások létrejöttétől ne kerüljön át a tatai kistérséghez,
hanem az évezredes hagyományokra és a jelenleg az ellátásokban és az intézményrendszernél kialakult
kistérségi együttműködésre tekintettel az esztergomi székhelyű járási központhoz tartozhasson.
Február 6-án a nyergesújfalui székhelyű Pedagógiai Szakszolgálat ülésére kerül sor, melynek témája az
intézmény 2012 évi költségvetésének elfogadása. Ezen a napon intézményvezetői értekezletre is sor kerül
a költségvetés tárgyalását megelőzően..
Második napirendi pontban a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására került sor, a költségvetés
főösszege 1.118.631e Ft-ra emelkedett a finanszírozási bevétel növekedése miatt.
A képviselő-testület mintegy két hónapos előkészítő munka lezárásaként elfogadta a rendkívül takarékos
2012. évi költségvetési rendeletet. A bevételek a tavalyi évhez képest mintegy 6%-kal csökkennek idén,
mely egyes feladatok racionalizálását követelte meg a döntéshozóktól. A költségvetési rendelet a városi
honlapon olvasható.

A január 1-jén hatályba lép törvényi változások következtében szükségessé vált számos helyi rendelet
módosítása, melyekről a testület vita nélkül döntött. Fontos változás, hogy a vezetékes ivóvízellátás díját a
továbbiakban nem a képviselő-testület, hanem az illetékes miniszter állapítja meg. (ennek mértéke idén
4,2 %), a szabálysértési eljárások tekintetében április 15-től a tatabányai Kormányhivatal rendelkezik
hatáskörrel. További módosítás, hogy a lakásfenntartási támogatás folyósításának feltétele az igényló
ingatlanának és lakókörnyezetének gondozása, tisztán tartása.
A képviselő-testület megerősítette korábbi döntését és rendeletben döntötte el a Gerenday arborétum
védetté nyilvánítását.
Sor került a közbeszerzési terv elfogadására is, 2012-ben négy esetben kerülhet sor közbeszerzésre,
újdonság, hogy az intézményi étkeztetéssel kapcsolatban is közbeszerzési eljárás során kívánja a testület
kiválasztani a szolgáltatót a fizetendő díj csökkentése érdekében.
A képviselő-testület óvodavezetői pályázatot írt ki a Zengő Óvoda vezetői álláshelyére, mivel a jelenlegi
vezető megbizatása augusztus 15-én lejár. A pályázati kiírás a helyi médiában és az interneten is elérhető
lesz hamarosan.
A testület döntött arról, hogy a Micimackó és a Zengő Óvodák összevonása érdekében előkészíti a
szükséges lépéseket. Az átszervezés után egy vezetővel működne az intézmény, változatlanul a korábbi
két telephelyen a Sallai utcában és a Piszkei ltp-n.
A január elsején hatályba lépett jogszabályi előírások változása, valamint a bölcsődei férőhelyszám
emelése céljából a képviselő-testület módosította a Zengő Óvoda házirendjét, alapító okiratát és szakmai
programját.
Megváltozott az Arany J. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csengetési rendje, a változást a házirend
tartalmazta, melyet az iskola igazgatója és nevelő testülete javasolt.
A képviselő-testület hozzájárult a nyergesújfalui székhelyű, társulás keretében működtetett Pedagógia
Szakszolgálat nevének kiegészítéséhez: Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra.
Az önkormányzat 120e Ft támogatást biztosított az Egyetértés Sportegyesület részére, a kosárlabda pálya
és az épület belső felújítására vonatkozó Leader pályázat megírásához. A megpályázott fejlesztés értéke
5m Ft.
A testület ingatlanügyekről döntött, majd a villamos energia (intézményi áram, közvilágítás)
közbeszerzési ügyében döntött. A beérkezett ajánlatok alapján február 16-án, árlejtés során kialkudott
ártól jelentős megtakarítást várunk.
A képviső-testület végül a szolgáltató cég javaslatát figyelembe véve úgy döntött, hogy 2012. évben az
iskolai, óvodai, bölcsődei étkezési díjak nem emelkednek. Év végén közbeszerzési eljárás során, a
jelenlegi piaci viszonyokat tükröző áron, kerül kiválasztásra az intézményi étkeztetést végző vállalkozás.
A képviselő-testületi ülésről készül felvétel a helyi televízióban és a labatlan.hu oldalon megtekinthető.

