Szám: 110-16/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 9. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-16/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 9. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Sári Ferenc, Szőke Zoltán,
Kovács Nándor, Bán István, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- dr. Reichert László aljegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Lakosság köréből megjelent: 3 fő
Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

1. Tájékoztató a környezet állapotáról

Előadó:

Vörös Tibor
polgármester

2. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:

Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Tájékoztató a környezet állapotáról
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
92/2015./XI.9./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester tájékoztatóját a környezet állapotáról
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Csombó György képviselő: fel lehet-e lépni azokkal szemben, akik műanyagot és egyéb veszélyes
anyagot égetnek, s ezzel szennyezik a levegőt? Javasolja, szólísták fel őket, hogy szüntessék be ezt a
tevékenységet. A diófaleveleket hol lehet elhelyezni?
Pethő Attila képviselő: a diófalevelet is lehet komposztálni, csak annak 2 év kell, mire humusz lesz
belőle.
dr. Reichert László aljegyző: a járási hivatalnál történő bejelentés alapján szabálysértési eljárás
kezdeményezhető a levegőszennyezőkkel szemben. A falevelet az un. bio hulladék gyűjtő edényben
elszállítja a Győri Hulladékgazdálkodási Kft.
Vörös Tibor polgármester: a hirdetőtáblákon és a honlapon közzé fogják tenni a veszélyes anyagok
égetésének szankcióit.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a közmeghallgatást 17
óra 30 perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző
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