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Hagyományokhoz híven idén is az év elején külön értesítjük hírlevélben a lakosságot a 
legfontosabb döntésekről. A 2010. évi hírlevélben az alábbi témaköröket érintjük: 
 

1. Szennyvíz-csatorna beruházás 
2. Helyi adók 
3. Ivóvízdíj 
4. Szemétszállítási díj 
5. Étkezési díjak 
6. Ravatalozó ügye 
7. Fűtéskorszerűsítés  

 
1. Szennyvíz1. Szennyvíz1. Szennyvíz1. Szennyvíz----csatorna beruházáscsatorna beruházáscsatorna beruházáscsatorna beruházás    

 
2009. december 18-án az Európai Unió bizottsága pozitív elbírálásban részesítette a szennyvízcsatorna 
kiépítésével kapcsolatos pályázatunkat. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió 75%-os támogatását 
megkaptuk. Ezzel a döntéssel véglegessé vált, hogy a 2010. évben meg fog kezdıdni a kivitelezés. 
Hosszú folyamatnak értünk el szinte a végére, ugyanis 2003. tavaszától kezdve tevékenykedik az 
önkormányzat annak érdekében, hogy megvalósuljon a szennyvízberuházás Pátkán.  
2010. tavaszának végén várhatóan meg lesz a kivitelezési tender gyıztese és elkezdıdhetnek a 
munkálatok. Elıre is köszönjük a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését, ugyanis a kivitelezés 
járhat bosszúságokkal és kellemetlen helyzetekkel. Ezeket jó szándékkal orvosolni lehet és bízunk, 
abban hogy minden felmerülı problémát közösen meg tudunk oldani. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a továbbiakban is szorgalmasan és pontosan teljesítsék 
érdekeltségi egység megfizetési kötelezettségüket, mert így a beruházás megvalósítása sokkal 
könnyebbé válik.  
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a kivitelezési tender jogerıs elbírálását követıen 
közmeghallgatást fogunk tartani, ahol részletesen tájékoztatni kívánjuk a lakosságot a várható 
nehézségekrıl és a beruházás menetérıl.  
 
 

2. Helyi adók2. Helyi adók2. Helyi adók2. Helyi adók    

 
2010. évre változtatta a helyi adók mértékét a Képviselı-testület.  
 

• Magánszemélyek kommunális adója: 
o Belterületen 10.000.- Ft/évrıl  → 12.000.- Ft/évre 
o Külterületen 11.000.- Ft/évrıl  → 12.000.- Ft/évre 

 

• Ipar őzési adó: 
o 1,5 % -rıl  → 1,7 %-ra 

 

• Telekadó: 
o 10 Ft/m2 -ról  → 15 Ft/m2-ra 

 
3. Ivóvíz3. Ivóvíz3. Ivóvíz3. Ivóvíz    

 
Az ivóvíz díja 2010. évre mintegy 5 %-al növekedett. Ebbıl kifolyólag a lakossági díj nettó 356 Ft/m3 
lett, míg a közületi díj nettó 478 Ft/m3 –re emelkedett. 
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a 2010. évben a szennyvízberuházás tehertételei miatt további 
10 Ft/ m3 fejlesztési hozzájárulást állapít meg a vízdíjban. Így már m3-ként 50 Ft a hozzájárulási 
mérték.  (A szennyvízcsatorna kiépítéséhez szükséges bankhitel felvétele miatt volt szükség erre a 
lépésre). 
 

 



 

 
  
 

4. Szemétszállítási díj4. Szemétszállítási díj4. Szemétszállítási díj4. Szemétszállítási díj    

 
A szemétszállítási díjat a Depónia Kft javaslata alapján a Képviselı-testület 6,2 %-al növelte. Így a 
110 literes kuka edény ürítése hetente nettó 216 Ft-ba fog kerülni.  
A Depónia Kft a szemét szállítási díjért cserébe 1 lomtalanítást (tavasszal) és 1 lombtalanítást (ısszel) 
biztosít. Valamint továbbra is lehet 1 ingatlanról havonta 1 m3 szemetet díjtalanul elszállítani a 
lerakóba.  
 

5. Étkezési díjak5. Étkezési díjak5. Étkezési díjak5. Étkezési díjak    

 
Az étkezési díjakat a szolgáltató 2010. január 1-tıl nem változtatta a 2009. évi díjakhoz képest. A 
szolgáltató jelzése alapján, ha drasztikusan nem növekszik  meg a kiszállítással kapcsolatos költség, 
akkor ez év szeptember 1-ig nem kíván díjat emelni.  
    

    

    

6. Ravatalozó6. Ravatalozó6. Ravatalozó6. Ravatalozó    

 
A 2009. évben az önkormányzat a ravatalozó építésére bruttó 9.500.000 forintot fordított. Ezzel a 
ravatalozó épülete olyan szintre jutott el, hogy már nem kell sokat költeni annak érdekében, hogy 
funkcióját alapszinten betölthesse. Annak érdekében, hogy a ravatalozó épülete funkciójának 
megfelelıen mőködhessen, az önkormányzat a 2010. évben további bruttó 4.000.000 forintot tud 
áldozni. Reményeink szerint ez az összeg elegendı lesz arra, hogy az épület a végleges állapotához 
nagyon közel kerüljön.  

 
 

7. F7. F7. F7. FŐTÉSKORSZERTÉSKORSZERTÉSKORSZERTÉSKORSZERŐSÍTÉS SÍTÉS SÍTÉS SÍTÉS     

 

 

Befejezıdött az önkormányzat főtéskorszerősítési programja. Ezt korszerősítést pályázati úton 
hajtottuk végre. Három épületet érintett a korszerősítés: óvoda, orvosi rendelı, volt iskola épülete. 
Mindösszesen bruttó 21.000.000. forint volt a beruházás értéke, amelyhez 25% forrást nyert az 
önkormányzat. A fent maradó 75%-ot bérleti díj formájában 10 év alatt törlesztjük vissza. Ennek a 
korszerősítésnek köszönhetıen a volt iskolaépület főtése úgy lett átalakítva, hogy a három 
épületszárnyat külön lehet főteni és mindegyik szárnyat külön hıegységmérıvel látták el, ami a 
késıbbi hasznosítás során nagy könnyebbséget jelent.  
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