
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő testületének 2010. december 14-
én megtartott üléséről.

Jelen vannak:              Rácz Lajos polgármester
                                      Pálcza Józsefné alpolgármester

Kmecz Andrásné képviselő
Szomor Gábor képviselő
Világi Emília Klára képviselő

Tanácskozási joggal: Berzyné Koterla Ildikó körjegyző

Napirendi pontok: 

1.)   Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása  

            Ea.: Rácz Lajos polgármester

2.)  Az Önkormányzat 2011. évi koncepciójának megtárgyalása
            Ea.: Rácz Lajos polgármester

3.)   A 2011.évi közszolgáltatási díjak megállapítása
            Ea.: Rácz Lajos polgármester 

4.)   2011. évre szóló munkaterv megtárgyalása és elfogadása
Ea.: Rácz Lajos polgármester

5.)   Különfélék

            6.)  Szociális ügyek

Rácz Lajos polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 
határozatképes és az ülést megnyitja. A napirendi pontokkal a képviselőtestület egyetért.

1.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  az  önkormányzat  III.  negyedéves  gazdálkodásáról  szóló 
beszámolót írásos formában minden képviselőtársam megkapta. A beszámolóból is kitűnik, 
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hogy  szoros  gazdálkodást  folytattunk.  2010.  évben  nagyon  sok  gondunk  volt.  A  nyár 
folyamán  az  árvíz  ellen  kétszer  is  védekezni  kellett,  ami  nagyon  megterhelte  a 
költségvetésünket. 
Kérem a képviselőtársaimat hozzászólásaikat tegyék meg.

Szomor Gábor képviselő: a beszámolót figyelembe véve nagy kiadásunk volt az árvíz miatt, 
amelyre nagyon kevés összeg jött be. Az önkormányzat  feleslegesen nem adott  ki pénz, a 
beszámoló jó, kívánom, hogy a jövőben is ilyen jól gazdálkodjunk.

Rácz Lajos polgármester: remélem a jövőben nem csökken a bevételünk.

Szomor Gábor képviselő: tavasszal fő feladatunk a vízelvezetés lesz, erre a feladatra áldozni 
kell. A médiát értesíteni kell az árvízi helyzetről, fotókat kell készíteni, hogy minél nagyobb 
körben ismert legyen a település helyzete.

Rácz Lajos polgármester: ezt a nyáron az árvíz idején megtettük.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: új pályázatra van lehetőség belvíz elvezetésre, az árkok 
betonázására, határidő 2010. december 15. Angyal István vállalkozóval beszéltem a pályázat 
beadásáról, így megoldódna a belvízelvezetés, nagy keresztmetszetű hidak épülnének.

Rácz Lajos polgármester: a III. negyedéves beszámolóhoz van-e hozzászólás?

Világi Emília Klára képviselő: a számok magukról beszélnek, ezen nem lehet változtatni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az óvodai pénz, amit be kell fizetni nem szerepel benne, 
ezzel csökken az összegünk.

Szomor Gábor képviselő: az önkormányzatnak tartozása, hitele nincs, amíg nem kell hitelt 
felvenni büszkék lehetünk, tartalékunk is van. Ilyen nehéz év mint a 2010-es ilyen még nem 
volt. Az előző évek meg se közelítették az ez évit.  5.797.000 Ft tartalékunk van, ebből az 
óvodára elmegy kb. 3.000.000 Ft.

Rácz Lajos polgármester: aki a beszámolót elfogadja szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  127/2010.  (XII.14.)  sz. 
határozatát.

127/2010. (XII.14.) sz. határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2010.III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2010.III.negyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.) Napirendi pont

Rácz Lajos polgármester:  a 2011. évi koncepció írásos anyagát is mindenki megkapta. Az 
árvízre beadott pályázatra nem kaptunk pénzt, pedig sokat ráköltöttünk. Beszéljünk arról mit 
szeretnénk megvalósítani 2011. évben. Első és legfontosabb a Kossuth utca felújítása, itt a 
hivatal  udvarán  a  szabadidő  központ  kialakítása,  amit  saját  erőből,  saját  munkásainkkal 
szeretnénk elvégezni,  a  hozzávaló  szakmunkások rendelkezésre  állnak.  A pályázatot  azért 
nem javaslom, mert ahhoz is önerő kell, és nem biztos, hogy elnyerjük a pályázatot.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: olyan pályázatot kell keresni, amelynek kevés az önerős 
része.

Rácz Lajos polgármester: az a baj, hogy a pályázatoknál magas az önrész.
A ravatalozóhoz parkosítás kellene.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Putnok  hirdeti,  hogy az  önkormányzatoknak  olcsón, 
kedvezményesen értékesítenek facsemetéket, fel kellene venni velük a kapcsolatot.

Rácz Lajos polgármester: tavasszal ezt mindenképpen szeretnénk megoldani.

Pálcza Józsefné alpolgármester: a temetőben az urnafalnál a durva betont le kellene simítani 
vagy térkővel kirakni.

Rácz Lajos polgármester: ezt meg fogjuk oldani, az elültetett fák is már kezdenek beállni. 
Mindig csináltunk valamit, azt szeretném, ha jól éreznénk magunkat a mi kis falunkban.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: haladjunk a földügyekkel, a telekvásárlással is.

Rácz Lajos polgármester: erre kb.1 millió forint elmegy.

Szomor Gábor képviselő: ez a két telek a Rákóczi utcában, amit meg szeretnénk vásárolni 1 
millió  kb.Ft-ba kerül és még a Taizs féle telek is jó volna. Sokkal egyszerűbb lenne a Rákóczi 
utcai két telket megvenni. Előnye, hogy egymás mellett van és így lesz egy egybefüggő nagy 
területünk. Úgy tudom a Rákóczi utcai egyik telket 550.000.-Ft-ért adnák.

Rácz Lajos polgármester: a Rákóczi utcai teleknél 1 gázcsonk is van beépítve. Azt javaslom 
vállalkozás céljára adjuk ki.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: én úgy tudom az eladó a vételi áron, 400.000.-Ft-ért adja 
ide a telket.  Az ügyvéd ingyen megcsinálja a szerződést.  A földet elturatjuk és az útra az 
olasszal kivitetjük. A Taizs féle telek tulajdonosa kb 3 millió Ft tartozást csinált a telekre, így 
ennek megvásárlása nem fog menni.
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Rácz Lajos polgármester: ezt értjük, nem tudtuk az építési osztálynál elintézni, hogy a házat 
eldózerolják, pedig életveszélyes.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  kérünk  időpontot  és  lemegyünk  a  Sajószentpéteri 
Hivatalba, már 5 éve húzódik ez az ügy és nem tudunk előre haladni vele.

Szomor Gábor képviselő:  ez amit a körjegyzőasszony mondott  rosszul esett.  Úgy néz ki, 
hogy én a 150.000.-Ft-al kezdenék valamit.

Pálcza Józsefné alpolgármester: kell ez a telek nekünk?

Kmecz Andrásné képviselő: fel kell szólítani a tulajdonost, hogy tegyék rendbe, mert rontja 
az utcaképet. 

Rácz Lajos polgármester:  ezt  már  többször is megtettük.  El fogunk menni,  személyesen 
felkeressük a tulajdonost. El kell dönteni megvegyük-e, valamit ott kezdeni kell, tésztakészítő 
vagy valamilyen fafeldolgozás céljára hasznosítani kell az ingatlant.

Szomor Gábor képviselő:  a  polgármesternek  terve  van,  más  telek  nincs,  el  kell  dönteni 
megvásároljuk-e.

Pálcza Józsefné alpolgármester: azt javaslom 400.000.-Ft-tól többet ne adjunk érte.

Rácz Lajos polgármester: elmegyünk és 400.000.-Ft vételi árat felajánlunk, vagy maximum 
450.000.-Ft-ot.

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért a 450.000.-Ft vételárral kézfelnyújtással jelezze.

A képviselőtestület 2 igen, és 3 nem szavazattal elvetette a 450.000.-Ft-o vételárat.

Szomor Gábor képviselő: az 500.000.-Ft már nem lenne sok érte.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző:  úgy kell indítani a tárgyalást  jön a tavasz, az nekik 
mindig csak a költségeket hozza, fizetni kell a rendbetartásért. 

Rácz Lajos polgármester: aki egyetért a  maximum 400.000.-Ft vételárral szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  128/2010.  (XII.14.)  sz. 
határozatát.

128/2010. (XII.14.) sz. határozat
Tárgy: Döntés  telekvásárlásról

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
felhatalmazza a polgármestert és Szomor
Gábor képviselőt, hogy tárgyalást folytasson
a Rákóczi utcai telek vásárlás ügyében, és
maximum 400.000.-Ft vételárat ajánljon 
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fel a telekért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kmecz Andrásné képviselő:  azért gondoltam, hogyha látják, hogy megy a büntetés, hátha 
ideadnák.

Szomor  Gábor  képviselő:  ennek  a  tulajdonosa  Franciaországban  él,  nem  szándékszik 
visszaköltözni Magyarországra, az édesanyjával tudjuk tartani a kapcsolatot.

Rácz  Lajos  polgármester:  mielőtt  lezárnánk  ezt  a  napirendi  pontot,  szavazzunk  a 
koncepcióról. Aki az előterjesztéssel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestülete  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  129/2010.  (XII.14.)  sz. 
határozatát.

129/2010. (XII.14.) számú határozat

Tárgy:Az Önkormányzat 2011.évi
költségvetési koncepciójának elfoga-
dása

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2011. évi gazdálkodási 
koncepcióját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos   

Rácz  Lajos  polgármester:  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetés  módosításáról  szóló 
előterjesztést is megkaptuk, az indokolásban részletesen ismertetve lett mely okok miatt kell 
módosítani. Aki a módosítással egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  5  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  13/2010.  (XII.15.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2010. (XII.15.) SZ. RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2010. (II.10.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Kmecz Andrásné képviselő az ülésről engedéllyel eltávozott.

3.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  a  2011.  évi  közüzemi  díjakról  kell  döntenünk.  Elsőként  a 
kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéért  fizetendő  díjról.  Megkaptuk 
Sajószentpéter  Város Önkormányzat  levelét,  melyben  tájékoztatnak,  hogy 2011.  évre nem 
terveznek áremelést a kéményseprés és ellenőrzési díjtételekben.
Amennyiben egyetértünk szavazzunk.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  14/2010.  (XII.15.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

14/2010. (XII.15.) SZ. RENDELETE
A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester:  következik a közkifolyós vízhasználati díj megállapítása. Kevés 
közkifolyó van a településen, nem sok család használja. Ebben az évben 4.500.-Ft/fő/év volt a 
vízdíj összege, javaslom 2011. évre emeljük 5.000.-Ft-ra. Aki a javaslattal egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  15/2010.  (XII.15.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

15/2010. (XII.15.) SZ. RENDELETE
A KÖZKIFOLYÓS VÍZHASZNÁLATRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Rácz  Lajos  polgármester:  a  következőben  a  közüzemi  csatornamű  használatáért fizetendő  legmagasabb  hatósági  díj  megállapításáról  és  a  díjalkalmazás feltételeiről kell döntenünk. Megkaptuk az ÉRV-től az ajánlatot 2011. évre, mely szerint  a  csatorna-szolgáltatás  díja  295.-Ft/m3+ÁFA,  amelyből  a  használati  díj 32.-Ft/m3. A vízterhelési díj 2011. évre 4,30.-Ft/m3.  Aki  a csatornadíjról szóló ajánlattal egyetért szavazzon.
A Képviselőtestület 4 igen, ellenszavazat nélkül megalkotta a 16/2010. (XII.15.) sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

16/2010.(XII.15.) SZ. RENDELETE
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ
LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A 

DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Szomor Gábor képviselő: lehet-e kevesebb csatornadíjat fizetni azoknak akik állatot tartanak 
és az itatásra felhasznált víz nem kerül a csatornába.

Rácz Lajos polgármester: igen, lehet. Ezt jelezni kell a szolgáltató felé és másik órát kell 
felszereltetni.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: az ÉRV-nél kell bejelenteni, ott kell megtudni.

Rácz  Lajos  polgármester:  döntenünk  kell  a  bérleti  díjakról  is.  Utoljára  2009.  évben 
emeltünk, 2010. évben maradt a 2009.évre megállapított díj. Nagyon kevesen veszik ki bérbe 
a  termeket.  Én  azt  javaslom ne  emeljük,  maradjon  a  2010.  évre  megállapított  díj.  Aki  a 
javaslattal egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  130/2010.(XII.14.)  sz. 
határozatát

130/2010.(XII.14.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a bérleti díjakról

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 
Közterület használati díját, a Kultúrház
használati díját, a volt iskola épületének
használati díját 2011. évre nem emeli fel,
marad a 2010. évre megállapított díj, azaz
a közterület használati díj összege időkorláttól
és terület nagyságától függetlenül,
alkalmanként 700.-Ft. A kultúrház használati
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díja: -esküvőre, lakodalomra: 30.000.-Ft – 
ballagóra, bálra, discóra, névadóra, stb.:
20.000.-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos 

Rácz Lajos polgármester: Nagy Jánosné lakbére következik. Javaslom ne emeljük a lakbért, 
6 hónap múlva térjünk vissza rá. Elvállalta az Alapítvány elnökségét.

Világi Emília Klára képviselő: az 1 %-ról értesítést kaptunk, hogy nem tudják elszámolni az 
Alapítvány hibájából.

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: meg kell tudni, hogy mi az oka.

Rácz Lajos polgármester: javaslom, hogy a lakbér megállapítást zárt ülésen tárgyaljuk.
Következő  rendeletünk  a  helyi  népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről.  Aki  a  rendelet 
tervezettel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  17/2010.  (XII.15.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
17/2010.(XII.15.) SZ.RENDELETE A

HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Rácz Lajos polgármester: következő rendeletünk a közművelődésről és nyilvános könyvtári 
ellátási feladatokról. Aki a rendelet tervezettel egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  18/2010.  (XII.15.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

18/2010. (XII.15.) SZ. RENDELETE
A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL ÉS NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI 

ELLÁTÁSI FELADATOKRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Rácz Lajos polgármester: következő rendeletünk a vízszolgáltatásról szól. Megkaptuk az 
ÉRV-től  az  ajánlatot  2011.  évre.  Az ajánlat  szerint  360.-Ft/m3+ÁFA összeg,  tehát  bruttó 
450.-Ft. Ebből a használati díj: 26 Ft/m3. az üzemeltetési díj:14.50 Ft/m3. Aki az ajánlattal 
egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  megalkotta  a  19/2010.  (XII.15.)  sz. 
rendeletét.

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

19/2010. (XII. 15.) SZ. RENDELETE
A VÍZSZOLGÁLTATÁS 2011. ÉVRE 

VONATKOZÓ DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4.) Napirendi pont

Rácz  Lajos  polgármester:  ismerteti  az  Önkormányzat  2011.  évi  munkatervét,  melyet  a 
képviselők írásos formában is megkaptak.  Kéri a képviselőket a munkatervvel kapcsolatos 
hozzászólásaikat tegyék meg. Amennyiben nincs hozzászólás,  és egyetértünk a munkatervvel 
szavazzunk. 

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  131/2010.  (XII.14.)  sz. 
határozatát.

131/2010. (XII.14.) sz. határozat
 Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi

munkatervének elfogadása.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
az Önkormányzat 2011. évi munkatervét
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5.) Napirendi pont

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: beszéltem Zajdó Lajosnéval,  szép a honlapunk. A többi 
település nem teszi fel a honlapra a jegyzőkönyvet. Az a kérés, hogy csak a határozatokat és a 
rendeleteket tegyük fel.
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Rácz Lajos polgármester: aki a javaslattal egyetért szavazzon.

A  Képviselőtestület  4  igen,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  a  132/2010.  (XII.14.)  sz. 
határozatát.

132/2010. (XII.14.) sz. határozat
Tárgy: Döntés a honlap tartalmáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 
2011. január 1. napjától a jegyzőkönyv ne 
kerüljön fel a honlapra, csak a határozat 
és a rendelet.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: Rudavölgyi jegyzők értekezlete volt 2010. december 10-
én Bánhorvátiban. Seres Ottó is ott volt a kazincbarcikai Munkaügyi Központ vezetője. 2011. 
évtől gyökeresen megváltozik a közfoglalkoztatás, megszűnik a közcélú foglalkoztatás. 2011. 
évtől az Egyház is pályázhat foglalkoztatásra. Közhasznú munkást alkalmazhat vállalkozó is 
4,  6 és  8 órában. A támogatás is változik, 6 órásnál 80-85-90 % -os lesz a támogatottság.
Az egyik település polgármestere felvetette, hogy iskolában, óvodában 3 hónapig alkalmaz 
valakit, leszámoltatja, majd másnap újra felveszi, lehet-e ilyet csinálni?
A körjegyzői álláspályázat Parasznyán december 26-ig van kiírva, 2011.január 5-én van az 
elbírálás,  ha  sikerül  jegyzőt  választani  előreláthatólag  január  17-én  állna  munkába  az  új 
jegyző.
Rácz Lajos polgármester: és most hogy van, megpályáztad?

Berzyné Koterla Ildikó körjegyző: nem adtam be. Telefonon hívott Parasznya és Radostyán 
község  polgármestere  is  a  pályázattal  kapcsolatban.  Informálódnak,  hogy  mi  lenne  ha 
egyesülnénk.

Világi Emília Klára képviselő: ennek nincs itt az ideje, hogy erről még beszéljünk, majd ha 
eljön az idő elég lesz akkor beszélni róla.

Rácz  Lajos  polgármester: 2013-tól  lesz  változás,  addig  maradunk  így.  A  Parasznyai 
iskolában is van vagyonunk, azt is kellene kérni.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  nincs  az  iskolában  vagyonunk,  mert  az  előző 
polgármester lemondott róla.

Pálcza Józsefné alpolgármester:  a könyvtáros szerződése lejár, szeretném megkérdezni mi 
lesz vele, hogyan fog működni a teleház 2011. január 1. után.

Rácz Lajos polgármester:  december 31-vel minden közcélú munkást le kell számoltatni, 4 
főre kötöttünk szerződést, ezentúl nem az önkormányzat hanem a munkaügyi központ jelöli ki 
a dolgozókat.
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Világi Emília Klára: 2011. február 8-án lesz a következő testületi ülés, javaslom halasszuk el 
akkorra.

Pálcza  Józsefné  alpolgármester: szeretném,  ha  ezt   lerendeznénk,  hogy ő  is  tudja  mire 
számíthat.
   
Rácz  Lajos  polgármester:  erre  majd  a  következő  ülésen  visszatérünk.  Van-e  még 
hozzászólás, kérdés?
Több hozzászólás nem lévén polgármester az ülést bezárta.

K. m. f.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző polgármester
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	Rácz Lajos polgármester: a következőben a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről kell döntenünk. Megkaptuk az ÉRV-től az ajánlatot 2011. évre, mely szerint a csatorna-szolgáltatás díja 295.-Ft/m3+ÁFA, amelyből a használati díj 32.-Ft/m3. A vízterhelési díj 2011. évre 4,30.-Ft/m3.  Aki  a csatornadíjról szóló ajánlattal egyetért szavazzon.

