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állását követően is Dr. Lipkovics Judit doktornő 
lesz a helyettesítő háziorvos.  

o 2011. tavaszán igény esetén a lakosság 
részére térítésmentes nőgyógyászati 
rákszűrést szervezünk. A pontos 
időpontról tájékoztatást fogunk adni. 

Az előzetes igényeket kérjük Fuzik 
Mihályné védőnőnél, illetve Kotrocó 
Lászlóné Csikós Anita körzeti ápolónál 
jelezni. 

Szennyvízberuházás
A szennyvízberuházás fi nanszírozása érdekében 
megkötött Fundamenta- Lakáskassza LTP 
szerződésekkel kapcsolatban a lakás-
takarékpénztár értesítését követően minden 
szerződőt személyre szólóan írásban tájékoztatni 
fogunk a szerződésével kapcsolatos tudnivalókról, 
teendőiről.
Amennyiben a Fundamenta- Lakáskassza Zrt. 
levelet küldött Önnek a kiutalással kapcsolatban 
és segítségre van szüksége, a Polgármesteri 
Hivatalban segítünk Önnek!
Megújult Tenk honlapja
2010. év végén megújításra került Tenk honlapja. 
(www.tenk.hu)
A tartalom feltöltés alatt van, észrevételeiket, 
javaslataikat szívesen vesszük.
Igyekszünk olyan tartalommal feltölteni a 
megújult honlapot, hogy mindig friss és érdekes 
információkat olvashassanak a honlapot felkereső 
olvasók.

TESTÜLETI ÜLÉSEN SZÜLETETT 
DÖNTÉSEKRŐL

1) Döntés született a 2011. évre szóló ivóvíz-, 
csatorna- és szemétszállítási díjakról.

Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó 
egyes közüzemi-, bérleti-, térítési díjak és árak 
megállapításától szóló 16/2010.(XII.20.) számú 
rendelet értelmében, mindkét szolgáltató esetén az 
alacsonyabb, még elfogadható díjakat hagyta jóvá 
a Testület.

Ezek alapján:

- Ivóvízdíj:    385 Ft/m3 (bruttó díj)

- Csatornadíj: 281,25 Ft/m3 (bruttó díj)

- Szemétszállítás díja: 3.600 Ft/ 
negyedév 

2) Szintén a 16/2010.(XII.20.) számú rendelet 
értelmében módosítottunk az önkormányzati 
bérlakások díjain is. 

A módosítás díjcsökkentésben jelentkezik, ezzel 
egyidejűleg módosításra kerülnek a megkötött 
bérleti szerződések is. 
Kategóriák és bérleti díjak:

• Szociális alapon megállapított díjak 
(Felszabadulás út 4.)   200 Ft/m2

• Költségelv alapján (Rákóczi út 2.)  
   300 Ft/m2

• Piaci elven megállapított díj (Fő út 52.) 
   400 Ft/m2

3) Felülvizsgáltuk a temetőkről és a 
temetkezésekről szóló 13/2003. (VI. 3.) 
önkormányzati rendeletet. 

A képviselő testület döntésében nagy szerepet 
játszott, hogy az eddig érvényben lévő rendelet 
indokolatlanul magas árakat tartalmazott és 
olyan díjak szerepeltek benne, melyek eddig sem 
kerültek az esetek jelentős részében megfi zetésre. 
Azoknál a sírhelyeknél, ahol nincsenek élő 
hozzátartozók, behajthatatlan tartozások 
halmozódnának fel, ezáltal a rendelkezés betartása 
a sírok felszámolásához vezetnének. Ebben az 
esetben viszont éppen a múltját számolná fel 
a falu azzal, hogy a több évtizede elhunytak 
síremlékei kerülnének megszüntetésre. 
A Testület egyhangú véleménye szerint a 
bekövetkezett tragédia éppen elég anyagi terhet 
ró a hozzátartozókra, ezt nem kívánjuk tovább 
növelni a vidéki viszonylatban túlzó díjak 
érvényben hagyásával.
Megszüntettük a három kategóriát, így a 
temetőkről és a temetkezésekről szóló 17/
2010.(XII.20.) számú rendelet szerint a sírhelyek 
díjai egységesen a következők:
egyes sírhely:     5.000 Ft
kettős sírhely:             10.000 Ft
hármas sírhely:  15.000 Ft
Urnasírhely:     2.000 Ft
Minden további díj – a temetőben 
vállalkozásszerűen munkát végzők által fi zetendő 
fenntartási hozzájárulási díj, a temetkezési 
szolgáltatók által fi zetendő díj, illetve a 
hozzátartozók által fi zetendő temető üzemeltetési 
díj – eltörlésre került.

(folytatás az 5. oldalon)


