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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 6 db rendeletet alkotott az alábbi témákban.
• 17/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról
• 18/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.
rendeletének módosításáról
 2011. évben a 120 literes gyűjtőedény ürítésért 284.-Ft + áfa díj (355.-Ft) díj
megállapítását irányozták elő.
 A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2010. évi ára: 138.-Ft +áfa,
2011 évi ára: 156.-Ft +áfa (195.-Ft).
• 19/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról,
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosításáról
Az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:
 288,10.-Ft/m3 + áfa üzemeltetési költség (mennyiségi díj)
 270.-Ft/hó/fogyasztási hely + áfa alapdíj
A csatorna díja két tényezőből tevődik össze:
 239,60.-Ft/m3 + áfa üzemeltetési költség (mennyiségi díj)
 220.-Ft /hó/fogyasztási hely + áfa alapdíj
• 20/2010.(XII.17.) KT. sz. rendelet a kommunális adó megállapításáról szóló 10/1998.(IX.30.)
KT. számú rendeletének módosításáról
 2011. január 01. napjától 3 000.-Ft/év összegben fizetendő
• 21/2010.(XII.17.) KT. sz. rendelet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.30.) KT. sz. rendeletének
módosításáról
22/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
A Képviselőtestület az alábbi témákban hozott határozatot az elmúlt ülések alkalmával:
• Döntött az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok támogatásáról
• Nőgyógyászati és gyermekorvosi ellátás biztosítása érdekében 2011. január 01.-től havi
25 000.-Ft. díjfizetésről döntött.
• Elfogadta és jóváhagyta a Képviselő-testület 2011. évi „Munkatervét”
• Határozott az Általános Iskola és Óvoda óvodai egységének 2010. decemberi zárva tartásáról.
• Határozott az ebédszállításra alkalmas 2 személyes gépkocsi megvásárlásáról
• Zárt ülésen 3 határozatot hozott.
A Képviselő-testület a 2011. év eleji ülések alkalmával az alábbi témákban hozott határozatot:
• Döntött a Vis Maior pályázat benyújtásáról.
• Elfogadta a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikro térségi Társulás a
házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámolót
• Elfogadta a Csontos Ferenc SE az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a
2011. évi tervezett feladatokról szóló beszámolóját
• A Polgárőrszervezet 2010. évi tevékenységéről és 2011. évi terveiről szóló beszámolóját
elfogadta
• Elfogadta a településőrség tevékenységéről és a település közbiztonsági helyzetéről lévő
tájékoztatót
• Határozott a Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évre szóló
köztisztviselői teljesítményértékelési céljainak meghatározásáról
• Elfogadta az Önkormányzat 2011. évi közművelődési programtervét
• Elfogadta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját
• Elfogadta a polgármesteri jelentést
• Határozott a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

