Sürgősségi tanácsülés
Január

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.
Az ülésvezető Molnár Eszter ismereti a napirendi pontokat:
1. Határozattervezet az extra költségvetés tételeinek kiegyenlítésére a 2017-es költségvetési
többlet terhére
2. Határozattervezet a közszolgálati adminisztrátor felmondásának jóváhagyására
3. Határozattervezet a közszolgálat vezetői versenyvizsga kiírására és a
managementszerződés jóváhagyására.
4. Különfélék
A polgármester kéri levenni a kettes és a hármas számú napirendi pontokat.
Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért a módosítással együtt.
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A polgármester bemutatja a határozattervezetet.
Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy az iskolánál lehet konkrétan látni miről van szó?
Polgármester válaszol, valószínűleg az erdőgazdálkodásból származó tételbe tartozik, meg
fogjuk tudni a beszámolójukból.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik az 1. számú
tanácshatározat.
2. Különfélék
A polgármester megköszöni a tanácsosoknak, akik részt vettek a 20 éveseknek szervezett
találkozón.

A polgármester elmondja, hogy a következő tanácsülést január 21-re tervezi, részletezi, hogy
miért került levételre a két másik napirendi pont.

A polgármester ismerteti Ráckeve város polgármesterétől és a helyi önkormányzattól kapott
köszönőlevelet a székelykapuért.

A polgármester ismerteti a szemétgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó
változásokat, elmondja, erre kaptunk átiratot az ANRSC-től, valamit a hulladékot elszállító
cégtől. A hulladékelszállítási rendszerben emiatt változtatások lesznek, ezért lehet csak az I.
negyedévre megvásárolni a matricát. Várja az észrevételeket és javaslatokat.

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy a szelektív hulladékgyűjtést lehet-e akkor tisztázni,
mert úgy vette észre, hogy ennek a köre csökkent.
Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja átgondolni azon háztartások esetét, ahol többen
vannak és nem elég a 120 literes kuka.
A polgármester válaszol, hogy ezen gondolkodik és keresi erre a lehetőségeket.
Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy ilyen esetekben adjanak pl. egy zacskót.
A polgármester válaszol: Abból fogunk kiindulni, hogy mennyi volt a tavaly begyűjtött
szemét mennyisége.
Korpos Levente tanácsos úr mondja, ha szelektíven gyűjtik a szemetet, akkor már csökken a
vegyes hulladék mennyisége. A nagy multik estében pl. a Kauftland az ilyen csomagoló
anyagok 80%-át kell leadja. Javasolja, hogy inkább növeljék meg az összeget, csak legyen az
a feltétel, hogy mindent vigyenek el.
Csata Jenő tanácsos úr kérdezi, van-e olyanra lehetőség, hogy más szállítsa el a szemetet.
Polgármester válaszol, ez ki van licitálva, ezt pedig a SALUBRI SERV nyerte meg és ő is
kell elszállítsa.
Székely Levente tanácsos úr mondja, hogy ha van egy szerződés, akkor abba kell legyen
pontosítás arról, hogy mit szállítanak el és mi az, amit nem.
Polgármester válaszol, hogyha nincs pontosítás, akkor lesz.

A polgármester a január 24-27 közötti időszakra tervezett konferenciáról beszél a
testvértelepülésekkel közösen. Egyik téma: Ifjúság, mint településünk jövőjének záloga,
valamint a sport. A már elküldött meghívóban kérte, hogy készüljenek ezekből a témákból,
hogy egymástól eltanulhassuk a jó példákat, megvalósításokat. Kéri, ha van valakinek ehhez
javaslata, azt juttassák el időben.
Korpos Levente elmondja, hogy jó lett volna megkérdezni a tagokat arról, hogy megfelelő-e
az időpont.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy tudnak már pályázni fiatalok, ha már ez a téma?
Ezzel kapcsolatosan az a kérése, hogy mielőbb legyen meg a keretprogram és pályázati
kiírás.
A polgármester elmondja, hogy erre törekszünk, de amíg nincs költségvetés, addig nem lehet
a pályázatot sem kiírni.
Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, volt az a kérése, hogy legyen meg az a hoki gála, ami
lehetne pont ekkor. Nem látja, hogy mikor lehetne más alkalommal ezt megszervezni.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte, Király Boglárka

