Tájékoztató a képviselő-testület 2007. november 27-i üléséről.
A képviselő-testület november 27-i ülésen hét napirendi pontot tárgyalt. Első napirendként beszámoló hangzott el a két
ülés közötti eseményekről: November 7-én a térség polgármesterei levélben fordultak a Gazdasági és Közlekedési
Miniszterhez az Esztergom-Almásfüzitő vasútvonal megszüntetésével kapcsolatban. A levélben kérték a
személyszállítás további fenntartását a vasútvonalon.
November
7-én
az
iskolafejlesztési
pályázat
előkészítése
miatt
zajlott
le
egyeztetés.
November 21-én az AVE vezetőségével és hat település önkormányzati képviselőivel egyeztetés zajlott le a
hulladékszállítás árképzése kapcsán.
November 25-én a Gerecseháti Hegyközség tagjai Rechnitzben jártak.
Második napirendi pont során beszámoló megvitatására került sor az Önkormányzat 2007. év I-III. félévi
gazdálkodásáról. A beszámoló szerint a III. negyedév végére a bevételek 88%-ban teljesültek. A központi és az egyéb
pénzeszközök előirányzat növekedése, a saját hatáskörben történő évközi módosítások és csoportosítások miatt
évközben többször vált szükségessé a tervezet módosítása. 2007. évben a testület által jóváhagyott költségvetési
főösszeg 838.398e Ft.
Következő napirendi pont során a képviselő-testület megtárgyalta a 2008. évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A
rendelkezésre álló adatok alapján az állami támogatások csökkenésének mértéke az előző évhez képest minimális. Az
önkormányzat sajátos működési bevételeinél 16.116e Ft növekedés várható. Mivel a helyi adóbevételek az összes
bevétel 42,2 %-át teszik ki ezért az önkormányzat továbbra is fokozott figyelmet fordít a meg nem fizetett adók
behajtására. A 2008. évi költségvetési koncepció bevételi főösszege 857.712e Ft. Az önkormányzat tervei között
szerepel megfelelő pályázati lehetőség esetén- a Zengő óvoda mellett működő bölcsőde kialakítása, a Gerecse utcai
telkek kialakítása (jelenleg a közművesítést megelőző telekalakítások vannak folyamatban), továbbá a Postakocsi
épület felújításához pályázati önrész biztosítása. További terveink: három önkormányzati intézmény
akadálymentesítésének megvalósítása, az iskolabővítéshez szükséges területen lévő épületek bontása, továbbá az
egyre rosszabb állapotban lévő Művelődési ház fenntartásának átgondolása.
Negyedik napirendi pontban elfogadásra kerültek a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretein belül
működő támogató szolgálat szolgáltatásainak díjai is. A szolgálat súlyosan fogyatékos személyek szállítását 2008.
január 1-től 50 Ft/km díjon, a gondozói ellátást, személyi segítést 300 Ft/óra díjon végzi. A szolgálat célja, hogy a
súlyosan fogyatékos emberek ellátását, segítését saját lakókörnyezetükben lehessen megoldani, továbbá, hogy a
lakáson kívüli közszolgáltatásokat is személyesen elérhessék. További információ a www.labatlan.hu oldalon. A
szolgáltatás 2007. december 31-ig ingyenes.
A testület elfogadta az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 2008. évi árjavaslatát, mely a
2007-es évhez képest mintegy 12%-os díjemelést jelent.
A képviselők elfogadták a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát. A koncepció elkészítése törvényi
kötelezettség, melynek az önkormányzat 2004-ben tette leget. A felülvizsgálat során az időközben bekövetkezett
változásokat vezették át a koncepción, illetve aktualizálták a további célokat, prioritásokat.
Végül a város képviselő-testülete hozzájárulását adta ahhoz, hogy Kisbér önkormányzata csatlakozzon a Duna-Vértes
köze Regionális hulladékgazdálkodási Társuláshoz, mivel Kisbér társulása csak úgy valósulhat meg, ha minden érintett
önkormányzat beleegyezését adja.

