Szám: 113-7/2017.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 14. napján 18 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: 113-7/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 14. napján 18
órakor megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Peng Cecília, Farkas
Péter, Wurm András képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
A lakoság köréből megjelent: 8 fő
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:
1. Tájékoztató a környezet állapotáról

Előadó:
Orbán Sándor
polgármester

2. Vegyes ügyek

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület
határozata:
Nagytevel
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 : Orbán Sándor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
64/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester tájékoztatóját a környezet állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy megkérdezi, hogy az út alatti átereszek rendben
vannak-e.
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy az elmúlt évben és az idei évben is kimosatták
az átereszeket.
Csuka István a lakosság köréből megjelent személy nagyon elégedett a falu képével, tisztaságával
turisztikai szempontból is.
Peng Ferenc a lakosság köréből megjelent személy üdvözlendőnek tartja a járdalapok felhasználását az
árkoknál. A felújított árkok szépek egységesek, de az átereszek néhol darázsfészkesek. Érdeklődik,
hogy folytatódik-e a faültetés. Javasolja, hogy a templomnál a fákat vágják ki, mert a kerítést
veszélyezteti.
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, a faütetést tovább fogják folytatni. Az átereszeket az
önkormányzatnál foglalkoztatottak készítették, még némely feladatot tanulniuk kell. A
templomnál lévő fák az egyházközség tulajdonában vannak, ők tudnak intézkedni.
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy elmondja, mint egyházközségi tag, hogy felvetődött
ez mér egyházközségi gyűlésen, de egy személy ellenzi, s ezért még nem valósult meg.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a kerítés javításához az önkormányzat is hozzájárult, de
úgy tudja, hogy a kivitelező visszalépett. Korábban szakértő úgy nyilatkozott, hogy a kerítés
normális rendbe tételéhez kb. 4 millió forint lenne szükséges.
Bérces Antal alpolgármester szerint a templomnál lévő kerítést le kellene fedni, hogy ne ázzon és
károsodjon.
Peng Ferenc a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy a templom műemlék és műemlék
ingatlannál a hatóság engedélye nélkül semmit sem lehet csinálni. A templom és a kerítés felújítása
pályázati támogatás nélkül véleménye szerint nem megvalósítható.

Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 50
perckor bezárta.
kmf.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

