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Tűzgyújtási szabályok
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lakossági kezdeményezésre módosította a
környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak
szerint: Avar és kerti hulladék égetése
június 1-től augusztus 30 közötti időszakban keddi napokon 8-18 óra között,
szeptember 1-től május 31-ig kedd és szombati napokon 8-18 óra között, szélmentes időben
megengedett. Az égetés maximum 3 óra időtartamig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
Tájékoztató Szociális Tűzifa igénylésének szabályairól
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete
alapján:
Az Önkormányzat természetbeni települési támogatásként - a rendelkezésére álló keret terhére –
legalább 1, legfeljebb 3 m3 tűzifát biztosít azon személy számára, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át (71.250.-Ft) , egyedül élő esetén 400 %-át (114.000.- ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg
a támogatás.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Kérelem a Galamboki Közös
Önkormányzati Hivatalban - Sárempekné Bakonyi Judit ügyintézőtől kapható.
A kérelmeket 2018. január 31-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára 176 m3 tűzifa
beszerzésesére megállapított kiegészítő támogatás, amelyhez az önkormányzat a támogatáson felüli
vételár költségét, valamint a szállítási költséget saját forrásként biztosítja. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmek– függetlenül attól, hogy azok a meghatározott határidőben érkeztek-e
elutasításra kerülnek.
Tájékoztató az önkormányzat saját tulajdonú fa értékesítéséről
Önkormányzatunk tulajdonában lévő területek tisztítása során vegyes, keménylombos tűzifa
keletkezett.
Az önkormányzat - kedvező feltételekkel - szociális rászorultság vizsgálata nélkül, egységesen
valamennyi lakos számára ebből 100 m3 mennyiséget felajánlj megvásárlásra.
Igénybevétel feltételei: Galamboki lakosok számára háztartásonként max 2 m3 tűzifa kerül
értékesítése kedvezményes - 18.000 ft/m3 áron. Az ár a házhozszállítás költségét is tartalmazza.
Kérelmeket a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalban- ügyfélfogadási időben - Egyed
Andrea ügyintézőnél lehet benyújtani, a készlet erejéig.
Az igények a szociális tűzifa kérelmektől függetlenül nyújthatók be.
BURSA 2018
Galambok Község Önkormányzata pályázatot ír ki a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatás
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra az önkormányzat
területén legalább négy éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek. További pályázati feltétel, hogy a pályázó az iskolában töltött szorgalmi időszakot kivéve
életvitelszerűen Galambok településen tartózkodjon.
Feltétel még, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű pályázó és vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum négyszeresét. Ez az összeg jelenleg 114.000,- Ft.
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően
tölthetik
fel
pályázataikat
a
pályázók
az
EPER-Bursa
rendszerben.(
Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)A személyes pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A részletes
pályázati kiírás a www.eper.hu internetes portálon, a WWW.galambok.hu honlapon olvasható, illetve
tájékoztatás kérhető az önkormányzat hivatalában is.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Helye: Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal Galambok, Ady Endre út 2.

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét a 11/20014. (IX.11.) önkormányzati rendelet 6.§
szerinti szabályok betartására:
Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok)
úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság
mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Felhívás állattartási kötelezettség teljesítésre
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. §. szerint:
5. § (1)Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
előírás:
14. § (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak
természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó
állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát. Amennyiben az állattartó az
előírásokat megszegi az alábbi előírások az irányadóak: 43. § (1) Aki tevékenységével vagy
mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat
előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és
különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi
bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. A határidőre meg nem fizetett
állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A jogszabály alapján aki az állat
szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott 90.000.- Ft birsággal
sújtandó.
A fenti előírások alapján felhívjuk az eb tartókat, hogy a felhívásnak szíveskedjen haladéktalanul
eleget tenni, hogy az eb ne zavarja szükségtelenül a lakosság nyugalmát. Amennyiben a lakosság
részéről bejelentés érkezik, hatósági eljárást kell lefolytatnunk.
Önkormányzati hírek röviden:
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok számára biztosított
pályázati támogatásból a Galamboki Mesevár Óvoda épületkorszerűsítési munkái - vizes blokk
felújítás ,tető felújítás, korszerűsítés került megvalósítása. Ugyancsak e pályázati támogatás
igénybevételével újult meg a Nefelejcs, Csányi utca burkolata, valamint a Kossuth Lajos utca járda
első szakasza. A járda Temetőig terjedő II. szakasza az önkormányzat saját forrásából került
felújításra. Galambok, Petőfi S u. 45. szám alatti - Sportöltöző épület tetőfelújítása is megtörtént a
nyár folyamán, a csapadék csatorna cseréjével. Az épület villámvédelmi rendszere az ősz folyamán
újul meg ugyancsak önkormányzati forrásból, a nyílászáró csere is megtörtént. A képviselőtestület
döntése szerinti a települési térfigyelő kamera rendszer is bővítésre kerül a Somogyi B u. és
Szabadság utcai településközpont, a Petőfi u. 2 szám alatti általános iskola terültére, valamint Petőfi
u. 45. szám alatti ingatlanra történő kamera telepítésével.
Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására. Képviselőtestület elsődleges célja a Galambok Somogyi B utcai nagyhíd
gyalogoshídjának felújítása volt. Azonban a tulajdonviszonyok tisztázását követően a pályázat e célra
nem volt benyújtató, így a Szabadság u. 14. szám alatti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás
feladatellátását biztosító épület külső felújítására nyújtottunk be igényünket.
A Gazdaságfejlesztési pályázat eredményes megvalósítása érdekében megvásárlásra került - részben
pályázati támogatással - a Galambok Somogyi B u. 11 szám alatti lakóház, gazdasági épület, pince és
udvar megnevezésű ingatlan.
A közfoglalkoztatási programok, valamint a közfeladatok hatékony ellátása érdekében ajánlatkérési
eljárást 1 db - Landini Vision 95 típusú - traktor került beszerzésre. Egyidejűleg pályázati felhívás
került közzétételre az Antonio Carraro Country Tigre típusú kistraktor értékesítésére.
A képviselőtestület a nyertes TOP 1.1.3. helyi gazdaságfejlesztési pályázat eredményes megvalósítása
érdekében operatív döntéseket hozott, a projekt településen történő mielőbbi realizálása végett.

