Jegyzőkönyv
Készült: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
augusztus 31-én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester és 5 fő települési képviselő
Kovács Imre üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes
azt megnyitja.
A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Napirend: 2012. évi szemétszállítási szerződés előkészítése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
2. Napirend: Szeptemberi rendezvénysorozat
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
1. Napirend: 2012. évi szemétszállítási szerződés előkészítése
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a lakosságot:
- a lakosságot tájékoztatás és véleménynyilvánítás céljából kérdőívekkel
kerestük meg
- az adatlapok több mint 20%-a érkezett vissza a kihelyezett gyűjtőládákba
(87 db)
- a véleményt nyilvánítók 90%-a (78 db) javasolja a téli időszakban – 2011.
október 1-től 2012. március 31-ig – a kéthetenkénti szemétszállítás
bevezetését
- a lakosság figyelmét fel kell hívni, hogy a kukán kívüli szemétgyűjtéshez
a VGÜ emblémájával ellátott zsákot lehet vásárolni a polgármesteri
hivatalban
- azon lakosok esetében, akik már az egész évi szemétdíjat kifizették a
negyedik negyedévi díj csökkentése miatt, túlfizetésük keletkezik,
ennyivel kevesebbet kell fizetniük a következő évben
- a felmérőlapon többen kérték az éves lomtalanítás megszervezését
Brunda József alpolgármester
Próba jelleggel kerüljön csak bevezetésre és a tapasztalatok alapján 2012. őszén
újra döntsön ebben a kérdésben a testület.

Ádám Norbert képviselő
Ki kell próbálni, de a zsákokat propagálni kell, hogy hol lehet beszerezni,
mennyibe kerül, mennyi szemét fér bele.
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
Nem javasolja a bevezetését, ellenzi, mivel tart attól, hogy az illegális
szemétlerakó telepek jönnek létre.
Sútor Csaba képviselő
Az zsákokat több helyen is kell értékesíteni.
A testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2011.(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület a 2011. október 1. és a 2012. március
31-i közötti időszakban a szemétszállítási közszolgáltatást
két hetes gyakorisággal biztosítja a lakosság részére
Az önkormányzat illegális szemétlerakás megakadályozása
érdekében a kukán kívüli szemétgyűjtésre a VGÜ
emblémájával ellátott műanyag zsákot biztosít térítés
ellenében. A képviselő-testület megbízza a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: értelemszerűen
2. Napirend: Szeptemberi rendezvénysorozat
Kovács Imre a szüretihez kapcsolódó rendezvénysorozat előkészítéséről az
alábbiak szerint tájékoztatja a testületet:
- a meghívott települések még nem adtak határozott választ arra
vonatkozóan, hogy el tudnak-e jönni, illetve hány fő képviselteti az adott
települést
- csütörtökön este a program a vendégek fogadása a szálláshelyeken
- pénteken délelőtt a szakmai előadások, amit Mónika vezetne le. Meg kell
még szervezni a tolmácsolást, illetve fordítást
- az ebédet az óvodában főznék meg előreláthatólag kb. 50 főre
- péntek délután a település bemutatása Krisztián feladata lenne, este pedig
a szüreti koszorú elkészítése a vendégekkel, tánc és vacsora a kultúrban

- a vendégek szállítása a szüreti felvonulásra még nem megoldott
- a szüreti felvonulás időtartamának rövidítése miatt felmerülhet a
megállóhelyek számának a csökkentése
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
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