Szám: 82-17/2016.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 25. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 82-17/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásról.
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:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Meghívottak: Szabó Mihályné NNÖ elnök
Lakosság köréből megjelent 2 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:
92/2016./X.25./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester tájékoztatóját a környezet állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Márkus Lajosné a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy ő mákot termel és a betakarítás
után a mákszárat égetéssel szokta megsemmisíteni, ami akár a papír, nagyon hamar leég, a hamu pedig
jó táptalaja a földnek a következő évben. Most mit tegyen?
Csombó György képviselő: a legnagyobb gondot a kazánokban elégetett műanyagpalackok, rongyok
füstje okozza levegőszennyezés vonatkozásában.
Hipság Istvánné a lakosság köréből megjelent személy érdeklődik, hogy Ugodon lesz-e termelői piac,
mert neki minden évben vannak eladásra szánt zöldség,- és gyümölcsféléi.
Pethő Attila képviselő: a környékbeli termelői piacok termelők hiányában nem tudják betölteni a
funkciójukat.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- A szórólapon és a honlapon is közzétett rendelet értelmében tilos az égetés.
Mint már a környezetvédelmi tájékoztatójában is elmondta, hulladékszigetekre (papír,
műanyagflakon, üveg, fém) a hulladékudvarba pedig még az építési törmeléket, rongyokat stb. is
el lehet szállítani szelektíven.
Az ágnyesedék, falevél, konyhai hulladék, fű elszállítására az ún. bio edény (kuka) szolgál, amit
hetente ürít a Győri Hulladékgazdálkodási Kft. Ugyanakkor komposztálással is meg lehet oldani a
problémát.
- Az önkormányzat tervezte a helyi termelői piac megvalósítását egy többfunkciós közösségi tér
létrehozásával, de a pályázati összeg nem volt elegendő a megvalósításhoz. A környék piacai sem
váltották be a hozzá fűzött reményeket; nincs aki árusítana.
Amennyiben a jövőben lesz pályázati lehetőség piacra, az önkormányzat nem zárkózik el annak
lehetőségétől.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 20
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző
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