Tájékoztató a képviselő-testület 2010. november 23-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Október 27-én Veszprémben, a regionális ÁNTSZ-nél a szakorvosi ellátások finanszírozásával
kapcsolatosan tárgyaltunk. Ennek eredményeként a négy település között (Süttő-BajótNyergesújfalu-Lábatlan) egy megállapodás született a szakorvosi órák további működtetésére és
igénylésére.
Október 28-án Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt.
Bárdos Zoltán, mint a Polgárőrség vezetője jelen volt Csizmadia Gábor ezredes úr, új megyei
rendőrkapitány beiktatási ünnepségén.
Október 29-én a Természetbarát Egyesület vetélkedőjén a díjazottak részére az oklevelet a
polgármester átadta.
November 2-án rendkívüli testületi ülés volt, a révátkelő létesítésének újra tárgyalása miatt. Itt
arról született döntés, hogy a révátkelőt Karvával közösen megépítjük.
November 3-án a Nyergesújfalui Rendőrsön hivatalos meghívásra találkozott a polgármester az
Esztergomi Rendőrkapitányság vezetőjével. Bejelentették, hogy városunk körzeti megbízottja
Trinácz Gábor lett.
November 4-én az AVE képviselői keresték fel az önkormányzatot, a novemberi testületi ülésre
készítendő díjtételre vonatkozó javaslat egyeztetése miatt.
November 9-én a Katasztrófavédelem munkatársaival folyt megbeszélés. Polgári védelmi
kiképzés december 7-én zajlik le a Hivatalban.
A Gondozási Központban szervezett véradáson 57 fő adott vért.
November 11-én a Komárom – Esztergom Megyei Temetkezési Kft. vezetője kereste fel a
jegyző asszonyt, tájékoztatóját és a díjtételre vonatkozó javaslatát hozta a képviselő-testület
ülésére.
November 15-én az „Együttműködés határok nélkül pályázat” (révátkelő) nyitókonferenciájának
operatív egyeztetése történt, melyen kiválasztásra került a menedzsment feladata ellátására
Happy Bike Kft.
A polgármester fogadta Cristian Christopher Nilsen urat, a Holcim Hungária Cementipari Kft.
igazgatóját.
November 17-én az Ister – Granum Eurorégió szervezetének igazgatója Dr. Ferencsik István
kereste fel a polgármestert.
November 18-án Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt.
November 19-én a Belügyminisztérium szervezésében kerül sor az újonnan megválasztott
polgármesterek felkészítésére.

A következő napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a 2011. évre vonatkozó
hulladékszállítási díjakat, mely mintegy 5%-os emelést jelent.
1. Lakossági kommunális hulladék közszolgáltatási díj, díjbeszedéssel együtt, edénybérlet nélkül:
60 literes gyűjtőedény

188,-Ft + Áfa/db/ürítés

80 literes gyűjtőedény

245,-Ft + Áfa/db/ürítés

110 literes gyűjtőedény

329,-Ft + Áfa/db/ürítés

120 literes gyűjtőedény

357,-Ft + Áfa/db/ürítés

240 literes gyűjtőedény

695,-Ft + Áfa/db/ürítés

770 literes gyűjtőedény

2.188,-Ft + Áfa/db/ürítés

1100 literes gyűjtőedény

3.117,-Ft + Áfa/db/ürítés

Zsák

270,-Ft + Áfa/db/ürítés

Edénybérleti díj
Edényzet típusa

Lakossági bérleti díj

Nem lakossági bérleti díj

1100 literes edény

1.476,-Ft/hó + ÁFA

2.406,-Ft/hó + ÁFA

2,5 m3 konténer

2.327,-Ft/hó + ÁFA

3.869,-Ft/hó + ÁFA

3 m3 konténer

2.791,-Ft/hó + ÁFA

4.553,-Ft/hó + ÁFA

5 m3 konténer

3.352,-Ft/hó + ÁFA

5.238,-Ft/hó + ÁFA

Díjbeszedés éves díja:

996 Ft/db+ Áfa

Ugyancsak elfogadta a testület a Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. 10.%-os áremelési
javaslatát, valamint a cég beszámolóját. A cég az elmúlt két évben nem emelt árat, az üzemeltetés
költségei idén sajnos jelentős mértékben emelkedtek. 2011-től érvényes árak:
Egyes sírhely:
12.750 Ft + Áfa (25 évre)
Kettős sírhely:
25.460 Ft + Áfa (25 évre)
Gyermeksírhely:
6.300 Ft + Áfa (25 évre)
Urna sírhely
6.300 Ft + Áfa (25 évre) meglévő sírhelybe
Urna sírhely:
6.300 Ft + Áfa (25 évre)
Urnafülke:
3.800 Ft + Áfa (10 évre)
Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételére a temetési
szolgáltatók által fizetendő díj: 16.900 Ft + Áfa
Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temető fenntartási hozzájárulás díja: 950 Ft / nap + Áfa
Ezt követően módosította a képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló helyi rendeletet, valamint
formailag módosult a gyermekek védelméről szóló helyi rendelet is.

A polgármester javaslatára elfogadta a képviselő-testület a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének
módosítását. A továbbiakban a városgazdálkodás - beleértve az iskolából átvett két fő gondnokot is - a
műszaki ügyintéző irányításával dolgozik.
A képviselők döntöttek arról, hogy a 10. számú főút mellett tervezett kerékpárút I-II. szakaszának terveit
pályázat benyújtása esetére előkészítik és kezdeményezik az építési engedélyezési eljárást.
Végül a testület tájékoztatót hallgatott meg a város intézményei áram és gázköltségeiről, illetve a
megtakarítási lehetőségekről. A közüzemi fogyasztással kapcsolatban auditra kerül sor.

