Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. február 13-án 16.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Majer Csaba képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Pazsitni Ferencné pénzügyi-adóügyi ea.
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 8 fő
jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú ( 8 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Balázs Ferenc képviselőt
A képviselő-testület (7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Pazsitni Tünde képviselőt
A képviselő-testület (7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. 2007. évi költségvetés tárgyalása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató

3. Egyebek
Zárt ülés:
Támogatás iránti kérelmek elbírálása
A képviselő-testület egyhangú (8 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
Kucsera András polgármester: röviden beszámol az óvoda épületén megkezdett nyílászárók
cseréjéről. Elég nagy felfordulást okozott, mert előre nem látható nehézségek léptek fel. A
kibontott ablakokkal a fal is kidőlt. Fotó is készült a munkákról. Az óvoda a gyerekeket nem
tudta fogadni, de előreláthatóan jövő hétre helyre áll a rend.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: a szülők megértették, hogy az óvoda zárva tart, sőt többen
eljöttek takarítani. A dajka betegállományban van, és közhasznú munkás sincs. Az óvoda csak
a jövő héten tud nyitni. 4 órás dajka lesz.
Az óvodák átszervezését szorgalmi időben nem lehet végrehajtani csak szeptember 1-től.
Tárgyaltunk az Alsópetényi és a Keszeg-i intézményvezetőkkel arról, hogy az előkészületeket
el kell kezdeni.
Balázs Ferenc képviselő: nem érti, hogy ilyenkor miért nincs összefogás az iskolával.
Péntek délután volt az iskola farsangi bálja, az óvoda más időpontot tűzött ki a rendezvény
megtartására.
Az OTP-től megérkezett a fejlesztési hitelszerződés, amelynek áttanulmányozása után február
végén aláírásra kerül. A 10 millió forint a telekkialakításra használható fel.
Az alsópetényi polgármester tárgyalt az iskola igazgatójával a tagiskola kérdésében. Annyi
változás van, hogy csak szeptember 1-től lehet csatlakozni.
Tárgyalások folynak az óvodák társulás formájában történő működtetéséről, valamint
kistérségi társulásról.
Körjegyzőség kialakítása tárgyában levélben megkerestük, Alsópetény és Keszeg
Önkormányzatait, de válasz még nem érkezett.
Baráti beszélgetés során jutottunk információhoz, hogy Keszeg kizárólag csak Alsópeténnyel
kíván körjegyzőséget létrehozni.
Alsópetény nem zárja ki, hogy Nézsa is csatlakozzon.
Ady út felújítása: 2 millió forint megérkezett a területfejlesztéstől, az önrész:1 millió forint ki
lett fizetve.
Művelődési Ház felújítása. 704 ezer forint + az önrész is ki lett fizetve
Óvoda felújítása: a nyílászárókra pályázott összeg + az önrész kifizetése még hátra van.
Az Észak-Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulásban a tagdíj mértéke változott. 2007. évben a kifizetés: 118 eFt.
Legénd iskola ügy: ma ülésezik a legéndi képviselő-testület is, sajnos nem egészen úgy

hangzanak el dolgok az ülésen, ahogyan azt korábban a testület felvállalta. Olyan hangokat
hallani, hogy majd akkor fizet, ha peres úton erre kötelezve lesz.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz fordultunk segítségért.
Elképzelhető, hogy előleg formájában az összeg megszerezhető vagy pályázni kell rá.
Kazánházban a keringető szivattyú tönkre ment, egy új ára 180 eFt. Egyelőre kölcsön
szivattyúval működik. Amennyiben sikerül megjavítani kb. 70 eFt-ért, de garancia nem lesz
rá.
A gázkazán már meg lett korábban vásárolva, a fűtést és a melegvízellátást így kellene
megoldani a közeljövőben.
A RÖNÉ HP-tól visszajelzés érkezett, amely szerint a képviselő-testület javaslatát nem
fogadja el.
Gyurkó Gábor atya születésének 100. évfordulója: az önkormányzat is aktívan részt vesz az
egyházi rendezvényen. Fotó kiállítás készül, videóvetítés és a vendégvárást is bonyolítja a
hivatal.
Vasárnap reggelre a temetőben a kálvária rézfedését feltépték, a rendőrség értesítve lett.
Jávorszki Ödön Kórház kereste meg az önkormányzatokat támogatás céljából.
Mozgó húsbolt működésére érkezett kérelem.
A 2007. évi ÖNHIKI pályázaton is részt kíván venni az önkormányzat.
Majer Csaba képviselő: kérdése arra irányul, hogy ki készít számításokat a körjegyzőség és
az iskola, mint tagiskola működéséről? Körjegyzőséget lehetne Csővárral is kialakítani.
Kucsera Andrásné igazgató: elmondja, hogy mennyire nyugtalanítja a legéndi iskola ügy.
Telefonon beszélt a minisztérium egyik szakemberével, akinek részletesen elmondta a per
kimenetelét. Javaslatként azt tanácsolták, hogy pályázni kell az önkormányzatnak és levelet
kell írni Lamperth Mónika miniszter asszony részére.
A gyereklétszám miatt fontos, hogy tagiskola legyen, hiszen ez a függvénye az iskola
fennmaradásának. A pénzügyi kérdésekben az önkormányzatoknak kell leülni tárgyalni.
Tudomásunk szerint Nógrádsáp tagiskolaként csatlakozott a Rétsági iskolához, mivel
kényszerhelyzetben van a 7.és 8. osztályában kevés a gyerek.
Március 22-én ügyvédhez megyünk Balassagyarmatra a legéndi iskola ügy miatt, ahová
Szavlik Zoltán polgármester és a körjegyző is jön.
Pazsitni Tünde képviselő: a társulás szüntethette volna meg a legéndi iskolát.
Kucsera András polgármester: véleménye szerint több pénz van a kistérségi társulásban, de
az önállóság kötve lesz. Városi intézmény fog dönteni a helyi működésről.
Zachar Zénó alpolgármester: véleménye szerint addig amíg nem vagyunk kényszer hatása
alatt önállóan kell a működtetést biztosítani.
Majer Csaba képviselő: a fejlődésre kell gondolni. Jó színvonalú iskolát kell működtetni.

Balázs Ferenc képviselő: kevés a gyerek.
Kucsera Andrásné igazgató: ezért kell a tagiskola.
Pazsitni Ferencné pénzügyi ea.: nem tartja szerencsésnek a tagiskola létrehozását, mert
Keszeggel se nyert az önkormányzat csak veszített. Az ÖNHIKI pályázaton 8 millió forinttal
kaptunk kevesebbet. Állandó tartozása van a keszegi önkormányzatnak.
Balogh István képviselő: Págyor Márti miért nem jött el az ülésre?
Kucsera András polgármester: a költségvetés 20-30%-a hitel.
Kucsera Andrásné igazgató: a 8 órás takarító helyett 6 órás lesz felvéve, és szeptembertől 1
fő pedagógusra nem lesz szükség. Az iskola költségvetése csak az alapfeladatokra van
tervezve. A csoportbontások is kifutnak.
Majer Csaba képviselő: világítassuk át az iskolát szakemberrel.
Kucsera Andrásné igazgató: hol pazarol az iskola?
Zachar Zénó alpolgármester: az átvilágítás teljesen fölösleges pénzkidobás lenne, mert a
minimumra van tervezve az iskola. Minőségi oktatást és fejlesztést csak akkor lehet
teljesíteni, ha pénzt is adunk hozzá, nem elvonni kell az iskolától, hanem többet kellene adni.
Balázs Ferenc képviselő: aki jól sáfárkodik a pénzzel annak adunk.
Zachar Zénó alpolgármester: akkor azt kell eldönteni legyen e iskola? Nyilván a
költségvetés annyira fog teljesülni, amennyire az önkormányzat tud finanszírozni. A
képviselők itt csak bábuk, minden odafönt el van már rendezve. Eleve kevés pénzt adnak,
hogy hiányos legyél.
Balogh István képviselő: mi lesz a fogorvosi székkel?
Zachar Zénó alpolgármester: a rendelőre több éven keresztül nem költött az önkormányzat,
vagy csak minimálisan. Vállalkozó működtette.
Kucsera Andrásné igazgató: javasolja, hogy meg kell hívni a társközségek polgármestereit
vagy akár az egész testületet egy közös megbeszélésre.
Majer Csaba képviselő: a rendelkezésre álló pénzből próbáljunk meg gazdálkodni, spórolni
kell. Nincs segélyosztogatás.
Pazsitni Tünde képviselő: nem kell az autó.
Majer Csaba képviselő: az autó külön napirenden legyen.

2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: javasolja, hogy az intézmények vezetői egészítsék ki
költségvetési javaslataikat, különös tekintettel a kiadások csökkentésére.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: a 8 órás dajka helyett 4 órást legalább foglalkoztatni kell.
A gázfűtés talán olcsóbb lesz, mint a villanykályhával történő fűtés. Amennyiben
szeptembertől, 25 főre csökken a gyereklétszám akkor Szalai Katalin szerződése nem lesz
meghosszabbítva. Várható megtakarítás: 796.040,-Ft.. Az óvodai csoportokra megállapított
maximális létszámot ( 25 fő ) legfeljebb 20%-kal át lehet lépni anevelési év indításánál, ha az
óvodában legfeljebb 2 óvodai csoport indul.
Az óvodák társulásban történő működtetése is jelenthet megtakarítást.
Kucsera Andrásné igazgató: a 8 órás takarító helyett 6 órás lesz alkalmazva, és
szeptembertől – a plusz kötelező 2 óra miatt – 1 pedagógust el kell küldeni. Az Alsópetény
tagiskola is több gyermeklétszámot hozhat.
A legéndi iskola ügy miatt be kell tervezni az iskola költségvetésébe a Legfelsőbb Bírósági
döntés alapján az elmaradt bérek és járulékok költségét, amelyet ebben az évben ki kell fizetni
ennek összege 20 millió forint.
Turcsán Mónika jegyző: a polgármesteri hivatalban a létszámkeret adott, azt csökkenteni
nem szabad, mert az a munka színvonalának rovására menne.
Matus Andrásné 2007. február 27-től felmentését tölti, munkakörét külsős könyvelő megbízással - látja el.
Az iskola önálló gazdálkodását egyelőre célszerű meghagyni, az estleges végrehajtási eljárás
megindítása miatt.
Kucsera András polgármester: az önkormányzat működése annyira alulfinanszírozott, hogy
nem lehet egyensúlyba hozni csak hitellel. Ahhoz, hogy pályázhassunk forráshiányosnak kell
lenni, mert ha mindenre van önerő akkor nem kell pályázni.
A Sportegyesületnek 800 eFt, valamint az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 100 eFt, és a
Kulturális és Faluszépítő Egyesületnek tervezett 100 eFt támogatás megállapodás keretében
utólagos elszámolással kerül átadásra. Az egyesületeknek szükségük van a saját erőre mert
csak így tudnak pályázni.
Javasolja az intézmények és az önkormányzat költségvetésének elfogadását az alábbiak
szerint:
Óvodai nevelés: 11.510 eFt
Konyha: 9.710 eFt
Intézményi vagyon: 2.165 eFt
Élelmezés: 2.850 eFt
Iskola: 67.247 eFt
Legéndi peres ügy, Bírósági követelés: 21.530 eFt

KIADÁS 2007.
Szakfeladat szerint
Helyi közutak fenntartása
Építési ingatlanok kialakítása
Épületek felújítása

3.057.000,11.100.000,8.016.000,-

Óvoda nyílászárók 1.546, eFt
Óvoda fűtés 300 eFt
Bérlakás felúj. 1.000 eFt
Épületfelúj. 2.900 eFt
Müv.ház. 2.270 eFt
Utak üzemeltetése

320.000,-

Óvodai étkeztetés (1360+5428)

6.502.000,.-

Iskolai étkeztetés

2.080.000,-

Önkormányzati ig. tevékenység

37.341.000,-

Kisegítő tevékenység

2.179.000,-

Intézményi vagyonműködtetés

2.568.000,-

Óvodai nevelés

11.476.000,-

Szociális étkeztetés

770.000,-

Községgazdálkodás

2.923.000,-

Közvilágítás
Önkorm. Elsz. Iskola költségvetése
Legénd iskola ügy

990.000,67.248.000,21.530.000,_________________
88.778.000,-

Háziovosi szolgálat

3.239.000,-

Fogorvosi szolgálat

360.000,-

Védőnői szolgálat

714.000,-

Állategészségügy 360+180

540.000,-

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

1.315.000,-

Eseti szociális pénzbeli ellátás

2.200.000,-

Ingyenes étkezés

1.194.000,-

Szennyvíz elvezetés és kezelés

724.000,-

Település hulladékkezelés

60.000,-

Regionális hulladéklerakó projekt

1.150.000,-

Művelődési ház tevékenység

3.592.000,-

Közművelődés, könyvtár

715.000,-

Összesen: 193.903.000,SAJÁT BEVÉTELEK
2007. év
Óvodai intézményi étkezés
Alkalmazotti térítési díj
Iskolai intézményi étkezés
Szociális étkezés
Egyéb bevétel (fénymásolás, fax)
Helyiségbérlet
Lakbérek, bérlakások
Művelődési Ház (terembérlet)
Ingatlan értékesítés (Gesztenye sor 1.)
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Kommunális adó
Bírság
Pótlék
Illeték
Áfa (élelmiszer, helyiségbérlet)
Összesen:

1.358.000,123.000,2.100.000,817.000,500.000,600.000,1.490.000,150.000,5.000.000,5.500.000,4.500.000,950.000,60.000,180.000,50.000,880.000,24.258.000,-

Felhalmozási hitel:
CEDE,TEKI támogatás:
Felhalmozási célú bevétel
Összesen:

14.000.000,3.046.000,1.150.000,18.196.000,-

Önk.normatív hozzáj.

71.446.000,-

Szja 8%
Összesen:

34.270.000,105.716.000,-

BEVÉTELEK Mindösszesen: 148.170.000,-Ft
Forráshiány: 45.187.000,-FT
Fejlesztési mérleg
2007. év
Fejlesztési Bevételek
Lakáshoz jutás feladatai (áll.norm)
Magánszemélyek kommunális adója
TEKI, CEDE támogatás (óvoda müv.ház)
Támogatás Ady útra
Bérlakások bevételei
Felhalmozási hitel
Ingatlan értékesítés (Gesztenye sor 1.)
Fejlesztési célú pe átvétel
Pénzmaradvány felhalmozási része
Összesen:

1.987.000,950.000,1.046.000,2.000.000,2.090.000,14.000.000,5.000.000,1.150.000,272.000,28.395.000,-

Fejlesztési kiadások
Óvoda 2006. évi elmaradt kifiz.
Óvoda nyílászárók
Művelődési Ház tetőfelújítás
Ady út
Bérlakások felújítása
Szennyvízterv 2006. évi elmaradt
Épület felújítás
Telekalakítás
Számítógép iskola
Vállalkozó hitel törlesztés
Felhalmozási hitelek kamatai
Regionális hulladéklerakó
Összesen:

300.000,1.546.000,2.270.000,3.000.000,1.000.000,724.000,2.900.000,11.100.000,700.000,2.075.000,1.000.000,1.150.100,28.395.000,-

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 6 igen 2 nem) a
javaslatot elfogadja.

Majer Csaba képviselő: elmondása szerint azért nem szavazta meg a költségvetést, mert nem
látja át.
Balázs Ferenc képviselő: ő sem szavazta meg azért, mert túl magas a forráshiány.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
2/2007. (II. 14.)
rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Nézsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 28. §-a alapján, figyelembe véve
ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 249/2000. (XII.
24.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a. önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Polgármesteri Hivatal,
- Általános Iskola
b. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:
– Óvoda,
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése
3. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2007.évi költségvetésének
a. kiadási főösszegét
193.055 eFt-ban
b. bevételi főösszegét
193.055 eFt-ban
állapítja meg.

I.

Költségvetési bevételek

4. §. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2 .sz. melléklet tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi működési és felhalmozási
bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. sz. melléklet tartalmazza.

II.

Költségvetési kiadások

6. §. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés

eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:
ebből:
személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
működési célú pénzeszköz átadás
társ.- és szoc.pol.juttatások

164.660
78.721
25.390
53.849
2.558
4.142

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
28.395 eFt.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból
- intézményi beruházási kiadások
- a felújítások előirányzata
- felhalmozási hitel törlesztés
- felhalmozási hitel kamata
- felhalmozási célra átadott pénzeszköz

12.524 eFt
11.016 eFt
2.705 eFt
1.000 eFt
1.150 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. sz.
melléklet tartalmazza célonként.

III. Költségvetési bevételek és kiadások
8. §. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza bevételi
és kiadási szempontból.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 3.747 eFt, melynek részletezését a 7. sz.
melléklet tartalmazza.
10. §. 2007-2008-2009. évekre a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret, köztisztviselői illetményalap

11. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 43 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület a 4. sz.
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
12. §. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.000 Ft-ban hagyja jóvá 2007.
évre vonatkozóan.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai
év közben megváltoztathatóak.
14. §. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

Záró rendelkezések
15. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január

01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nézsa, 2007. február 13.

Kucsera András
polgármester
Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2007. február 14.
Turcsán Mónika
jegyző

Turcsán Mónika
jegyző

1. számú melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdéséhez

CÍM SZÁMA

CÍM NEVE

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Általános Iskola

3.

Óvoda

7. számú melléklet

PÉNZMARADVÁNY 2006. ÉVRŐL

01. Záró pénzkészlet
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege
03. Ktg.vet.aktiv átfutó elszámolások záró egyenlege
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege
05. Passzív függő elszámolások záró egyenlege
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:
(02+03+04-05)
07. .Előző é.tartalékok.maradványa
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07)
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt
11. Módositott pénzmaradvány
(08+09-10)
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
mely összegből

272 eFt felhalmozási célra,
3.475 eFt működési célú kötelezettségekre fordítandó.

e Ft-ban
1.753
57
2.337
2.105
6.422
-1.923
-5.484
5.314
-1.573
6
3.747
3.747

3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti a RÖNÉ-HP Kft által módosított szolgáltatási
díjakat:
120 l edény ürítési díja: 9.667,-Ft + 20% áfa = 11.600,-Ft
80 l edény „
„ : 7.000,-Ft + 20% áfa = 8.400,-Ft
60 l edény ürítési díja: 5.667,-Ft + 20% áfa = 6.800,-Ft
Az elnök javasolja a módosított díjak elfogadását, mert ettől több engedményt nem tesz a
vállalkozó.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2007.(II.14.)
Rendelete
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 26/2005.(XII.31.) rendelettel módosított 6/2003.(VII.1.)
rendelet módosításáról
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásokról szóló 26/2005.(XII.31.) rendelettel módosított 6/2003.(VII.1.)
önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ (2)
a) a 120 l űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja 185,9 Ft + 20% áfa,
Összesen: 223 Ft,
b) a 80 l űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja 134,6 Ft + 20% áfa,
összesen: 162,-Ft,
c) a 60 l űrtartalmú gyűjtőedény geti egyszeri ürítési díja 109 Ft + 20% áfa,
összesen: 131,-Ft.
(3) a (2) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján
a. 1 db 120 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja
9.667 Ft + 1.933 Ft áfa, összesen: 11.600 Ft.
b. 1 db 80 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja
7.000 Ft + 1.400 Ft áfa összesen: 8.400 Ft
c. 1 db 60 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja

5.667 Ft + 1.133 Ft összesen: 6.800 Ft.”
2.§
(1) E rendelet 2007. február 14. napjától lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Majer Csaba képviselő: javasolja, hogy legyen lomtalanítás és egy alkalommal út menti
takarítás is.
Az elnök az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Balázs Ferenc
jkv.hit.

Pazsitni Tünde
jkv.hit.

