Szám: 103-13/2017.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 13. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 103-13/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 13. 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, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Bán István képviselő
Közös hivatal dolgozója:
- Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
Meghívottak: Szabó Mihályné NNÖ elnök
Lakosság köréből megjelent 1 fő
Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 6
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 6 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
103/2017./XI.13./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester tájékoztatóját a környezet
állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Molnár Vince a lakosság köréből megjelent személy az után érdeklődik, hogy a szőlő hegy
felé vezető úton egy átereszt eltömedékeltek, mit lehetne azzal tenni.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy kiszintezteti a jelezett területet, hogy azon a részen
merre lehetne a vizet elvezetni. Ennek függvényében fog intézkedni.
Csombó György képviselő felveti, hogy fokozottan kellene ügyelni a levevő tisztaságának
védelmére. Több alkalommal tapasztalta a faluban, hogy hulladékkal rongy, műanyag
tüzelnek sokan. Tenni kellene ez ellen.
Pethő Attila képviselő elmondja, hogy az elmúlt évben készítettek egy szórólapot, amelyet
eljuttattak minden háztartásba. Ez a szórólap tartalmazta, hogy mit lehet égetni, s mit lehet
tenni azokkal, akik nem tartják be a szabályokat. Felhívja a figyelmet, aki ilyet tapasztal
intézkedjen, jelentse be a rendőrségen, mert kötelesek eljárni.

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

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

