Szám: 260-15/2012.

NAGYTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 18. napján 18 órakor
megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Nagytevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8562 Nagytevel
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 18. napján
18 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Nagytevel – Könyvtár
Az ülés típusa: Közmeghallgatás
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Herber József polgármester, Farkas Zsolt alpolgármester,
Kecskeméti Benő, Orbán Sándor és Bérces Antal képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Obermajer Andrásné jkv. vezető
- Kelemen László körjegyző
- Major Lászlóné Nyugdíjas Egyesület elnöke
- Nagy László Nagytevel SE elnöke

A lakosság részéről megjelent: 0 fő.
Herber József polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent önkormányzati képviselőket. A közmeghallgatást megnyitja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
13. §-a szerint "A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Elmondja, hogy Kecskeméti Benő képviselő úr említette a közös önkormányzatok hivatala
kialakítását, ami jövő márciusban kell, hogy felálljon. Ezzel kapcsolatban az év elején volt
megbeszélés a másik két település képviselő-testületével. Akkor szóban megegyeztek, hogy a
három község alakít ki egy közös önkormányzati hivatalt. Ennek most egy kicsit megakadt a
lendülete. Adásztevel képviselő-testülete még nem mondott konkrét választ, ők Pápa felé is
„kacsintgatnak”. Fodor Béla polgármester azt ígérte, hogy október végére konkrét választ fog
adni. Bízik benne, hogy ez pozitív lesz, és akkor ki tudja alakítani a három falu közösen a
hivatalt. Addig nem is tudnak tervezni konkrét dolgot, hogy például hol legyen a központja,
hány dolgozót, hogyan fognak alkalmazni, amíg el nem dől, hogy Adásztevel csatlakozik-e
ide, vagy nem. Tegnap volt kistérségi megbeszélésen Pápán, ahol sikerült beszélnie dr.
Áldozó Tamás polgármesterrel. Ők szeretettel várnak mindenkit, ott nem szempont, hogy
mennyi a lakosság, milyen összetételű. Ennek az a hátulütője, ha nem lesz kialakítva a három
falu által közösen a hivatal, akkor a Kormányhivatal is eldöntheti, hogy hova csatlakozzunk,
ami több mint valószínű, akkor Pápa lesz. Dr. Áldozó Tamás polgármester sem tudott még
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semmi konkrét dolgot mondani. Kéri a megjelenteket, hogy a közérdekű kérdéseiket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólások:
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy meglepődtek Fodor Béla polgármester döntésén.
A polgármester nem tudja felvállalni a döntést.
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy nem a polgármesternek, hanem a testületnek kell felvállalni a döntést.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy Fodor Béla polgármester nem látja, vagy nem
érzi, hogy a három falu össze tudná rakni úgy a dolgokat, hogy maximálisan, ésszerűen, takarékosan működjön? Ha valahova csapódunk, akkor már nem úgy lesz, ahogy akarjuk.
Herber József polgármester elmondja, ha Pápához csatlakozunk, ott az lesz, amit ők mondanak. Megkérdezi Nagy László SE elnököt, hogy nincs-e valami hozzászólása?
Nagy László SE elnök köszöni a segítséget a pályázat vonatkozásában, ami lassan összeáll.
Azáltal tudnak megvalósítani dolgokat. Van még egy pályázat a Nemzeti Együttműködési
Alapnál. Ott is úgy néz ki, hogy 250.000,- Ft-ot nyertek. Anyagiak vonatkozásában problémájuk nincsen. Köszöni az önkormányzatnak is a támogatást. Most már csak az eredményekre
kellene rámenni. Ami becsülendő, hogy szinte mind nagyteveliek vannak a csapatokban. A
teke csapat működik. Pálya vonatkozásában elmondja, hogy nem tudja, hogy mit lehetne csinálni a vakondtúrásokkal, teljesen be van hálózva a pálya a járataikkal. Ezek eső után beszakadnak, balesetveszélyesek. Ha a jövőben lesz pályázat, egy nagyobb volumenű dologra pályázunk és megpróbálják rendbe tenni.
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy valami gázmesterrel fel kell venni a kapcsolatot.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy egy időre elmentek, de visszajöttek ismét. Már próbálkoztak, de nem volt hatása, és van állatvédelem is.
Farkas Zsolt alpolgármester megkérdezi, hogy mi a helyzet a kis pályával?
Válasz:
Nagy László SE elnök válaszában elmondja, hogy a teniszpályán itt-ott nő csak fű. Ha
öntözték volna a 20-30 kg fűmag árának a többszöröse ráment volna. Tavasszal ismét vesznek
fűmagot és újra elvetik.
Hozzászólások:
Herber József polgármester elmondja, hogy maradt valamennyi fűmag.
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy azt nem most kellene ősszel elvetni?
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Válasz:
Nagy László SE elnök elmondja, hogy augusztusban lenne az ideális az elvetése, de olyan
szárazság volt, ha öntözték volna, a fűmag többszöröse elment volna vízdíjra.
Hozzászólás:
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy meg lesz csinálva a teniszpálya? Most úgy néz ki, hogy
adtak rá egy csomó pénzt és rosszabb lett, mint volt.
Válasz:
Nagy László SE elnök válaszában elmondja, hogy a tavasszal meg lesz csinálva.
Hozzászólások:
Bérces Antal képviselő elmondja, ha kell, akkor öntözzék, míg meg nem köt benne a fű.
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy mennyibe kerülne egy fúrt kút? Vétek lenne hálózati vízzel locsolni.
Válasz:
Nagy László SE elnök válaszában elmondja, hogy a fúrt kút ára több tényezőtől is függ. Pályázatból csinálták meg a vizet és a villanyt is. Az MLSZ támogatja az ifi csapatot is. A pályázatnál nagyobb lett volna a támogatás, kevesebb az önrész. Homokbödögén már elindult, a
két falu közösen igénybe vehetné a pályát. Ifi korban kellene elkezdeni a sportot, ami az
eredményeken meglátszik. Kicsi a falu, kevés a gyerek, habár lányok is részt vehetnének a
sportágakban.
Hozzászólás:
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy társasági adós pénzekre tudnak-e pályázni?
Válasz:
Nagy László SE elnök válaszában elmondja, hogy majd jövőre.
Mivel több hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni az aktív
közreműködést, s a közmeghallgatást 18 óra 23 perckor bezárja.
Kmf.

Herber József
polgármester

Kelemen László
körjegyző

