Tájékoztató a Képviselő-testület 2004. december 14-i üléséről
Az éves munkatervben szereplő utolsó, ünnepi testületi ülésen nyolc napirendi pontban döntöttek a képviselők.
- Döntés született a 2005. évi munkatervről: a jövő évre vonatkozóan 10 testületi ülés, valamint egy közmeghallgatás
szerepel.
- A Képviselő-testület tárgyalta a helyi adókról szóló rendeletet. Változott az építményadó mértéke, gazdálkodási
tevékenységhez szükséges építmények esetében 500 Ft/m2-re. Az elfogadott költségvetési koncepcióval összhangban
8.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra csökkent a magánszemélyek kommunális adója.
- A testület hosszas vitában tárgyalta a hulladékszállításról szóló rendelet módosítását. Az ülésen az RWE Umwelt
Tatabánya Rt. képviselői is jelen voltak. A képviselők elsősorban az Rt. által javasolt díjtételek mértékét kifogásolták.
December 21-én rendkívüli testületi ülésen a díjtételek ismét napirendre kerültek. (ld. Megváltozik a hulladékszállítás
rendje)
- A képviselők a helyi víz- és csatornahasználati díjakról szóló önkormányzati rendeletet módosították a Hétforrás Kft.
taggyűlésén elfogadott víz- és szennyvízkezelési díjakkal. Lakossági fogyasztók esetében 213 Ft/ m3+Áfa (244,95 Ft)
vízdíjat, 144 Ft/ m3+Áfa (165,5 Ft) szennyvízkezelési díjat és 23 Ft/m3+Áfa (26,45 Ft) környezetterhelési díjat
állapítottak meg. Nem lakossági fogyasztóknál a díjak 275 Ft/ m3+Áfa (316,25 Ft) vízdíjra, 211 Ft/ m3+Áfa (242,65
Ft) szennyvízkezelési díjra és 23 Ft/m3 +Áfa (26,45Ft) környezetterhelési díjra módosulnak.
- A helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott pénz és
tárgyjutalom értékhatárai is emelkedtek.
- A testület elfogadta a Helyi Szolgáltatástervezési koncepciót, mely meghatározza a település szociális ágazatának
jelenlegi helyzetét és a fejlesztési feladatokat intézményekre lebontva fogalmazza meg. A koncepciót Vénusz Zoltánné
készítette.
- Törvényi kötelezettségüknek eleget téve a közoktatási intézmények a képviselők elé terjesztették a Házirendjeiket.
Az Arany János Ált. Isk., a Petőfi Sándor Ált. Isk., a Micimackó és a Zengő Óvoda házirendben szabályozta egyebek
mellett a tanulók munkarendjét, a tanulmányi kötelezettségek mellett a tanulói jogokat és kötelezettségeket.
- Végül a Képviselő-testület módosította a védőnői körzetekhez tartozó intézményeket: ezen túl az I. számú körzet
keretében látják el az Arany János Ált. Isk., a II. számú körzet keretében pedig a Petőfi Sándor Ált. Isk. védőnői
feladatait.

