Tájékoztató a képviselő-testület 2006. november 28-i üléséről.
2006. november 28-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A képviselő-testület az ülés során hat napirendi pontot tárgyalt. Tájékoztató hangzott el a két ülés közötti
eseményekről:
Október 26-án a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatási Központja tartott konferenciát a Gerenday
Közösségi házban, melynek témája a térség közlekedési lehetőségeinek és a felhagyott iparterületek rehabilitációjának
lehetősége volt.
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Október 31-én ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségbiztosítási periodikus auditot tartottak a Polgármesteri
Hivatalban és a Micimackó Óvodában, amely sikeres volt.
November 10-én a Nyugdíjas Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egyesülete szervezésében Dr. Takács István
endokrinológus tartott előadást „Napfény, csontok, öröklődés” címmel.
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November 12-én Dinnyés József dalestje, valamint az Eötvös Gimnázium előadása volt megtekinthető, mellyel lezárult
az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat.
November 15-én az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 2007. évi díjkalkulációjának
egyeztetése történt meg.
November 16-án a polgármester úr a Parlamentben szervezett környezetpolitikai fórumon vett részt.
November 17-én lezajlott a Holcim Zrt. „Összefogás a térség fejlesztéséért” c. konferenciája.
November 20-án közmeghallgatás volt a városházán.
Második napirendi pontban az Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról számolt be a polgármester. A III.
negyedév végére a költségvetés főösszege 887.798 eFt-ra emelkedett, a bevételi oldal 93,6 %-ban, időarányosan
teljesült. Az előző évhez képest a helyi adók befizetései kedvezőbben alakultak.
A képviselő-testület elfogadta temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletet, melynek
értelmében a díjak az alábbiak szerint alakulnak.
A 2007. évtől érvényes díjtételek:
Sírhelydíjak:
egyes sírhely 25
évre 10.750,-Ft+Áfa
kettes sírhely 25
évre 21.500,-Ft+Áfa
gyermek
sírhely 25
évre 5.370,-Ft+Áfa
urna
sírhely 25
évre
5.370,-Ft+Áfa
(meglévő sírhelybe)
urna
sírhely 25
évre
5.370,-Ft+Áfa
urnafülke 10
évre
3.230,-Ft+Áfa
Az AVE Zrt. vezetőségével a hulladék-kezelési közszolgáltatásról folytatott egyeztetést követően a Képviselő-testület a
továbbiakban olvasható díjakat látta elfogadhatónak a 2007. év során.
A testület a következő napirend során támogatások odaítéléséről döntött:
10 hónapon keresztül havi 5.000 Ft támogatást biztosított az Oktatási
tehetséggondozó programja keretében Sarlós Georgina 8. osztályos tanuló részére.
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A Gondozási Központ vezetőjének kérelme alapján adminisztrációs informatikai háttér kialakítása érdekében a
2007. évi költségvetésben 214 eFt önrészt biztosít a Magyar Települési Önkormányzatok Szövetsége által kiírt
pályázathoz.
Utolsó napirendi pontként a Képviselő-testület ingatlanügyekkel foglalkozott, illetve helyt adott az Egyetértés
SE. kérelmének, melynek értelmében az egyesület jövő évi támogatása terhére 350 eFt pályázati önrészt biztosított a
testület.

