GALAMBOKI HÍRMONDÓ

2017. április

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Galamboki Hagyományőrző Alapítvány
IX. Galamboki Szentgyörgy vessző napi rendezvényét
2017. április 29-én 13.45 órai kezdettel tartja.
Program: 13.45 Vesszők érkezése a parókia udvarára
14.00 Vessző szentelés a templomban
14.40 Vesszők fogadása
Köszöntők
Fellépők műsora (Galamboki Óvodások, Iskolások, Zalakarosi Rügyecske tánccsoport)
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Rendezőség.
LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás a következőmódon történik:
A háztartási lom gyűjtési napja 2017. május 6. (szombat).
A lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok előtti közút mellé kirakni úgy,
hogy az a forgalmat ne akadályozza, de az elszállításkor könnyen megközelíthető legyen. A
kisebb méretű lomhulladékot - a szétszóródás megelőzése érdekében- zsákban vagy dobozban
kell
kirakni.
Az elektronikai hulladék/autógumi gyűjtésének napja: 2017. május 6. (szombat).
Az elektronikai hulladék az önkormányzat udvarán kerül gyűjtésre. Csak az ép, nem kifosztott
elektronikai hulladék kerül elszállításra.
A lomtalanítás napján kizárólag attól az ingatlantól szállítják el a lomot, amelynek tulajdonosa
a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve a 2017. január 31. előtti időszak során a
hulladékszállító cég által kiállított számlákat kiegyenlítette.
Önkormányzati hírek röviden:
a Galambok Község Önkormányzata 2017. április 18. napján tartott ülésén döntött arról, hogy
az adóság-konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok pályázati támogatásából
- melyre 20 mft támogatást nyert - Galambok, Csányi L , Nefelejcs, utcák aszfalt burkolatának
és a Kossuth L. utcai járda - részbeni felújítását végzi el, és a kivitelezési munkáinak végzésére
benyújtott pályázati árajánlatokat elbírálta. A munkák várhatóan 2017. május első felében
elkezdődnek. Ugyanezen pályázat keretében a Galamboki Mesevár Óvoda vizesblokkja,
valamint a tetőszerkezete is felújításra kerül a nyár folyamán.
Ezen az ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati fejlesztések pályázati felhívásra a
Galambok, Hegyalja utca és az Ady E. utca aszfalt burkolatának felújítási munkáira nyújtja be
a
pályázatát.
Galambok, Petőfi u. 45. szám alatti épület tetőfedő munkáinak felelős műszaki vezetői
megbízásról döntött, mivel az épület tető héjalásának lecserélése május hónapban megtörténik.
A nyár folyamán a 2016. évben megvásárolt nyílászárókat is kicseréljük a Sportöltöző épületén.
Galambok, Petőfi u. 2. szám alatti épület villamos tervezési feladatok ellátására adott megbízást,
mivel az épület rekonstrukciójából a villamos hálózat felújítása nem történt meg.

