Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
9-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 19-én a Mérges
Községházban tartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Horváth Viktorné

körjegyző

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 3
képviselőből 3 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta

NAPIREND
1./ Napirendi pont
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása.
Előadó: polgármester
2. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
1./ Napirendi pont
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása.
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa határozatában a társulás területén alkalmazandó szilárd hulladék
kezelésének közszolgáltatási díjait 2012. július 1. napjától az alábbiak szerint fogadta el:
Rendelkezésre állási díj:
8451 Ft/év/ingatlan
Ürítések díja (120 literes edényegységre
számítva):

Bio hulladék ürítési díja:
400 Ft/ürítés
Maradék hulladék ürítési díja:
460 Ft/ürítés
Vegyes hulladék ürítési díja:
420 Ft/ürítés
A javasolt közszolgáltatási díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
9/2010. (XII.30.) rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a ravatalozó és az
önkormányzati épület külső felújításának elszámolását késve nyújtottuk be, ezért az MVH
kérelmünket elutasította. A Győri LEADER iroda vezetőjének javaslatára a az elutasító
határozatot megfellebbeztük reméljük a jövőben lesz lehetőség az elszámolás ismételt
benyújtására.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette határozatot nem hozott.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
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polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

