Tájékoztató a képviselő-testület 2006. december 14-i üléséről.
2006. december 14-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
A képviselő-testület az ülés során nyolc napirendi pontot tárgyalt. Első napirend során tájékoztató hangzott el a
két ülés közötti eseményekről:
November 24-én Hortai Tamás részt vett a vasúti mellékvonalak megszüntetése tárgyában tartott
megbeszélésen. A vonalak megszüntetésével az önkormányzat nem ért egyet, az elővárosi vonalakhoz kívánunk
csatlakozni.
December 1-jén az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a nyergesújfalui
mentőállomás közbeszerzési eljárásának ügyében született döntés.
December 3-án Karván Duka Gábor urat választották polgármesternek, megválasztásához gratuláltunk.
December 8-án a Nyugdíjas Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egyesülete szervezésében a Gerenday
Közösségi Házban Nyikus Anna népi iparművész kiállítása volt látható.
December 10-én a Gerenday Közösségi Házban a Nagycsaládosok Egyesülete szervezett Mikulás napi
ünnepséget.
Második napirendi pont során a képviselők módosították a 2007. évben fizetendő víz- és csatornahasználati díjakat.
Csatornázott és nem csatornázott területeken:
lakossági fogyasztók részére: vízdíj: 231,- Ft/m3 + ÁFA
szennyvízkezelési díj: 159,- Ft/m3 + ÁFA
környezetterhelési díj: 14,- Ft + ÁFA
nem lakossági fogyasztók részére: vízdíj: 309,- Ft/m3 + ÁFA
szennyvízkezelési díj: 239,- Ft/m3 + ÁFA
környezetterhelési díj: 14,- Ft + ÁFA
Az előző ülésen megállapított települési szilárd hulladék kezelési díjakat a testület átvezette a helyi rendeleten.
A díjtételek a továbbiakban olvashatóak.
A testület tárgyalt a 2004-2008 közötti ciklusidőszakra vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási terv
megvalósulásáról is. A testület utasította a jegyzőt a jogszabályváltozásokból eredő javítások átvezetésére. A
beszámoló a www.labatlan.hu honlapon olvasható.
A továbbiakban a testület meghatározta 2007. évi munkatervét is, mely tíz rendes testületi ülést irányoz elő, a
részletes terv szintén a honlapon olvasható.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2007. évi költségvetési koncepciót. A 2007. évi bevételi
főösszeg 775.431 eFt. A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelem adó településen maradó részének
csökkenése több mint 25 millió Ft-os csökkenést okoz a tavalyi évhez képest. A képviselők a hiány csökkentése
érdekében az építményadót 700 Ft/m2/év mértékűre változtatták.
Beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi tevékenységéről.
A társulás közoktatási, szociális, ezen belül gyermekjóléti, egészségügyi, valamint területfejlesztési feladatokat lát el. A
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat csaknem 3 millió Ft-ot kapott a Társuláson keresztül feladatai
ellátásához.
Végül a képviselők döntöttek szolgalmi jog bejegyzésének engedélyezéséről, a Holcim Hungária Cementipari Zrt. a
Nyergesújfalura tervezett új cementgyárához szállítószalagon juttatja el a szükséges mennyiségű követ.
A szolgáltatási díjtételek 2007. évre:

1. Lakossági kommunális hulladék közszolgáltatási díj, díjbeszedéssel együtt, edénybérlet nélkül:

80
110
120
240
770
1100
Zsák

literes
literes
literes
literes
literes
literes

gyűjtőedény
gyűjtőedény
gyűjtőedény
gyűjtőedény
gyűjtőedény
gyűjtőedény

130,-Ft
173,-Ft
186,-Ft
357,-Ft
1.109,-Ft
1.577,-Ft
215,-Ft

2. Közületi kommunális hulladék közszolgáltatási díj, edénybérlet nélkül:
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3. Edénybérleti díj:
Edényzet típusa
1100 literes edény
2,5 m3 konténer
3 m3 konténer
5 m3 konténer

Lakossági bérleti díj
1.176,-Ft/hó + ÁFA
1.853,-Ft/hó + ÁFA
2.224,-Ft/hó + ÁFA
2.669,-Ft/hó + ÁFA

A díjtétel érvényessége 2007. január 1. 2007. december 31.

Nem lakossági bérleti díj
1.916,-Ft/hó + ÁFA
3.081,-Ft/hó + ÁFA
3.625,-Ft/hó + ÁFA
4.171,-Ft/hó + ÁFA

