Tájékoztató a képviselő-testület 2006. március 28-i üléséről.
2006. március 28-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
Első napirendi pont során tájékoztató hangzott el a két ülés közötti eseményekről. Február 28-án rendkívüli testületi
ülés volt a háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban. Március 2-án az
Arany Napok
ünnepsége kezdődött meg.
Március 18-án a Petőfi S. Általános Iskola fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából az Oktatási Miniszter által
adományozott emléklap, valamint a képviselő-testület döntése értelmében. Mázsár Imre részére posztumuszLábatlanért emlékérem került átadásra. Március 21-én a társulási tanács ülésén elfogadásra került a Pedagógiai
Szakszolgálat 2006. évi költségvetése.
Második napirendi pontként tárgyalták a képviselők a települési általános iskolák racionalizálásával kapcsolatos
feladatokat. A vitában a megjelent szülők és pedagógusok is véleményt nyilvánítottak. Több órás vita után a testület a
testület a következő döntéseket hozta:
-

A testület 2006. július 1-i hatállyal mint önálló iskolát megszünteti a Petőfi Sándor Általános Iskolát, jogutód
iskolaként az Arany J. Ált. és Művészeti Iskolát jelöli meg.
A testület felkérte a polgármestert az alapító okirat módosításáról és a megszüntető okirat elkészítéséről

-

A testület megbízta a jogutód iskola vezetőjét a pedagógiai program illetve a minőségirányítási program
módosításáról.

-

A testület megbízta a jogutód intézmény vezetőjét a munkáltatói intézkedések előkészítésével, továbbá
felkérte a polgármestert a Belügyminisztérium egyszeri költségvetési hozzájárulásának igénybevételéről szóló
pályázat elkészítésére, illetve a Volán zRt.-vel történő megállapodásra a korábban egyeztetett módon és
költségvonzattal az érintett gyermekek reggeli és délutáni utaztatását illetően.

Nem született döntés abban a kérdésben, hogy a felső tagozatban induló mindkét osztály a jelenlegi Arany J. Ált.
iskolában legyen, vagy egy osztály a jelenlegi Petőfiben, egy pedig a jelenlegi Aranyban működjön a továbbiak
során. Ezt a kérdést soron következő ülésén ismét napirendre tűzi a testület.
Ötödik alkalommal került sor a 2005. évi költségvetési rendelet módosítására, melynek következtében a
költségvetés főösszege 959.374e Ft-re módosult.
A testület elfogadta a luxusadóról szóló rendeletet. A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény alapján luxusadó
terheli a 100 millió forint feletti értékű lakóingatlanok tulajdonosait. Az adó mértéke a 100 millió forintot
meghaladó rész fél százaléka. A luxusadót a nagyértékű lakóingatlanok esetében kell megfizetnie annak a
magánszemélynek, aki a lakóingatlannak tulajdonosa az adóév első napján. Több tulajdonos esetén a hányaduk
arányában oszlik meg a teher. Az adóztatás a magánszemély bejelentése alapján történik. Ezt követően az
önkormányzati adóhatóság számítja ki az adóalapot és az adó összegét, majd ezt határozatban közli.
A testület módosította a vagyonrendeletben szereplő hirdetési és közterület használati díjakat. Ezt követően sor
került a szociális rendelet törvényi változásoknak megfelelő módosítására is. A rendszeres szociális segély
folyósításának feltétele a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal történő együttműködési megállapodás
aláírása.
A továbbiakban a képviselők elfogadták a 2006. évi közbeszerzési tervet, majd pályázati önrészt biztosítottak
játszótér kialakításához, illetve a Zengő Óvoda eszköz- és anyagbeszerzési pályázatához. Végül az önkormányzat
ingatlan értékesítésekről döntött.

