Szám: U/200-8/2019.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 29. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: U/200-8/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 29. napján 17
órakormegtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Farkas Péter, Wurm
András képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Késve érkezett: 17 óra 30 perckor Peng Cecília képviselő
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Helyi választási bizottság tagjainak
megválasztása

Horváth Mária
jegyző

2. A szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól rendelet-alkotás

Horváth Mária
jegyző

3. Vegyes ügyek

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület
határozata:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester előterjesztését a
napirendre vonatkozóan.

3

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása.
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Horváth Mária jegyző javasolja a bizottság tagjainak Lukács Lajos, Lábelné Horváth Anikó,
Földesi Jánosné, Kecskés Dezsőné, Obermajerné Horváth Piroska, Major Lászlóné, Kulcsár
Erzsébet személyeket.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
61/2019./VIII.29./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a választási bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja:
1. Lukács Lajos elnök Nagytevel, Kossuth u. 58.
2. Lábelné Horváth Anikó elnökhelyettes Nagytevel, Kossuth u. 9/A.
3. Földesi Jánosné tag Nagytevel, Kossuth u. 25.
4. Kecskés Dezsőné tag Nagytevel, Kossuth u. 19.
5. Obermajerné Horváth Piroska tag Nagytevel, Petőfi u. 13.
6. Major Lászlóné póttag Nagytevel, Széchenyi u. 3.
7. Kulcsár Erzsébet póttag Nagytevel, Rákóczi u. 31.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Mária jegyző

2./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a beadási határidő ugyanaz a rendelet-tervezetben,
mint a tavalyi rendeletben, november 1. A testület pedig november 30. napjáig döntene. A
kiszállítás pedig a Bakonyerdő Zrt. kapacitása alapján történne.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
megalkotta következő rendeletét:
10/2019./IX.9./ Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.

4

17 óra 30 perckor megérkezett Peng Cecília.
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Tájékoztató Mária út pályázatról és a Magyar falu program pályázatokról
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a „A Közép-Európai Zarándok
Paradicsom – A Mária Út, Közép-Európa Zarándokútjának fejlesztése” című projekt
előkészítése folyik, melynek keretében a zarándokszállások építése, felújítása valósul majd meg
a Mária Út útvonalán. Ez érinti Nagytevel Község Önkormányzatát is, mert a volt kultúrházat
kijelölték ilyen szállás felújítására. Most a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. küldött egy
helyszíni felmérést és egy támogatói szándéknyilatkozatot a megvalósuló projekttel
kapcsolatban, hogy ezzel kapcsolatban a pályázatot be tudják nyújtani. Ezt minden képviselő
megkapta, s visszaküldésre is került a testület korábbi döntése alapján.
Bérces Antal alpolgármester felveti, hogy az esetlegesen keletkező hasznon is osztozni kell
majd a nonprofit Kft-vel.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy ezek a dokumentumok a pályázathoz szükségesek,
pontos megállapodást az együttműködésről a pályázat megvalósuláskor kötnek, aminek
tartalmát majd akkor fogják megismerni.
Wurm András képviselő szerint a kölcsönös előny feltehetőleg azt jelenti, hogy a Mária Út
zarándokainak mindig biztositani kell majd a szállást, s a többi nappal szabadon
gazdálkodhatnak.
Bérces Antal alpolgármester lehet, hogy azon a bevételen is osztozni kell majd.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzaté marad,
a további együttműködés a pályázat függvénye.
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja még a testületet a Magyar falu program keretében
benyújtott pályázatokról: a „Temető fejlesztés” keretében a temető kerítésének felújítására, az
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” keretében fűnyíró traktor és tartozékok
pl. bozótvágó, járdatisztító beszerzésére. „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” keretében
a Rákóczi utca útjának felújítására 740 méter hosszúságban 5 cm-es bitumenes kopóréteggel
ellátva. Még pályáznak falugondnoki busz beszerzésére és az óvoda udvarának felújítására,
udvari játékok beszerzésére.
Reméli minél több pályázatuk nyert támogatást.

Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra
50 perckor bezárta.
kmf.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

