Tájékoztató a képviselő-testület 2007. januári és február 13-i üléséről.
A képviselőtestület januárban rendkívüli ülésen bejárást tartott a két iskola fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatosan,
döntés ezen az ülésen nem született.
Elfogadta a képviselőtestület a távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét. A február havi ülésén a két ülés
közötti tájékoztató után a következő napirendekben hoztak döntést a képviselők:
Sor került az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítására. Ennek eredményeképpen az elmúlt év
költségvetési főösszege 990.211 e Ft-ra emelkedett, ami 79.399 e Ft növekedést jelent a bevételi és a kiadási oldalon
egyaránt.
A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2007. évi költségvetését. Az idei évre tervezett bevételi főösszeg
838.398 e Ft, ami a 2006. évi várható bevételi teljesítéshez képest 16 %-os csökkenést mutat.
1. táblázat
A város oktatási és nevelési intézményeinek, valamint a Gondozási Központnak (volt Idősek Klubja) napi étkeztetésére
vonatkozó térítési díj emelést a képviselők 7 %-ban határozták meg.
Ennek megfelelően a térítési díjak a következők:
Gyermekétkeztetés térítési díjai (Ft):

Iskola
Óvoda

Ebéd
190.165.-

Menza
297.67.-

Gondozási Központban fizetendő térítési díjak:
Nyugdíj összeghatárok:

Fizetendő összeg:

0-27131
208.27131-33131
245.33131-39131
298.39131-45131
315.45131-51131
338.51131355.A térítési díjak a 20 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák.

A Gondozási Központban a
Ebédhordási díj:
50.- Ft/nap
Mosás:
Gondozási díj:

szolgáltatási

díjakat

a

képviselőtestület

az

alábbiakban

állapította

meg:

500.-Ft/adag
400.-Ft/óra

Módosította a képviselőtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. A
közterület használati díjak és hirdetési díjak 6 %- kal emelkednek.
A januári rendkívüli ülésen úgy döntött a képviselőtestület, hogy a fejlesztendő iskola kérdésében a február havi ülésen
dönt. A helyszíni bejárást megelőzően még az elmúlt évben megkapták a képviselők a két iskola fejlesztéséről készített
szakmai anyagot. Ezen a testületi ülésen napirendként szerepelt a fejlesztendő iskola helyszínének kiválasztása. A
testületi ülésen jelen voltak az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközösség tagjai is.
Mindkét iskola fejlesztése mellett érvek, ellenérvek hangzottak el, a képviselőtestület egyhangúan a döntést
elhalasztotta, február 27-ei rendkívüli ülésre.
A 3 éves kor alattiak napközbeni ellátásával, bölcsődei csoport kialakításának lehetőségével is már az elmúlt évben is
foglalkozott a testület. A Zengő Óvoda mellett működő bölcsődei csoport létrehozását határozta el. A bölcsőde az
óvodával közös irányítás alatti többcélú, közös igazgatású intézményként, önálló szakmai egységként működne. A
bölcsődei csoport kialakítására várhatóan lesz pályázati lehetőség, annak ismeretében dönt még a testület a csoport
kialakításával kapcsolatosan.

A helyi TV-t üzemeltető Elektro Szolg. Kkt. előterjesztette a Helyi Tv előfizetési díjainak módosítását. A csomagok
előfizetési árait a testület az alábbiakban fogadta el. Szociális csomag: 650.- Ft, Basic csomag: 2.250.- Ft, Extra
csomag: 3.280.- Ft.
A testületi ülést megelőző napon ünnepélyes keretek között átadtuk Josef Saly Rechnitz volt polgármesterének a
testület által megítélt kitüntetést. Tájékoztatjuk a Hírmondó olvasóit, miről már bizonyára értesültek Gombai Dorottya
lábatlani gyermek gyógykezelésére indult adománygyűjtésből február 15-ei időponttal 807.500.-Ft pénzösszeg érkezett
az alapítvány számlájára.

