Szám: U/200-11/2019.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 9. napján 19 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: U/200-11/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 9. napján 19 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
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
Lakosság köréből megjelent 5 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:
67/2019./X.9./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester tájékoztatóját a környezet
állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester

Bérces Antal alpolgármester elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat
mindenhol levágja a füvet. Mi alapján vágják le ingatlanok előtt a füvet?
Orbán Sándor polgármester ő meg azzal nem ért egyet, hogy a faluképet rontsák. Egy-két ház
is el tudja rontani a faluképet, ezért eddig levágták ezeken a helyeken a füvet. Zömében idős,
egyedülálló emberek portáját érintette ez. A megoldás az lesz, hogy adót emelnek, vagy
kifizettetik.
Beller Zsuzsanna a lakosság köréből megjelent személy ők sem tudják mindig levágni időben
a füvet, mert egész héten dolgoznak, késő érnek haza. Utcájukban a forgalom lassítása iránt
érdeklődik, lenne-e rá megoldás.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy érdeklődött olyan településeknél, ahol
fekvőrendőrt helyeztek ki. A kirakást követően arra gyűjtöttek aláírást, hogy szedjék fel, mert
ahova tették, nagy zajt kelt.
Beller Zsuzsanna a lakosság köréből megjelent személy javasolja, hogy tegyen ki a forgalom
lassítása céljából virágládákat. Ezek esztétikailag is jobb megoldást jelentenének. Kifogásolja
a hulladékégetést. Szeretné, ha lenne szelektív hulladékgyűjtés házilag is. Nagyon elégedett a
stranddal, de javasolja, hogy gondoskodjanak dohányzó helyről, mert jelenleg nem megoldott.
Érdeklődik, hogy a horgászok hol gyűjtik a szemetet és hova járnak WC-re. A mozgóárusok
árusítási szokásait sem tartja megfelelőnek, hangosak a zenével, s többször a házuk előtt
járatja az autóját egy mozgóárus, felszólítás ellenére.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a hulladékégetést helyi rendeletben szabályozták.
Többször felhívták a lakosság figyelmét, hogy műanyagot, veszélyes hulladékot ne égessenek
az otthoni kazánjaikban, kályháikban, hogy ne szennyezzék a levegőt. Dohányzó hely 4
helyen van kijelölve a strandon. A horgászok több mobil WC-t is kitettek, a hulladékot pedig
a gyűjtőkbe helyezik. A mozgóárusok mellett nem lehet ott lenni, bármilyen szabályokat
alkotnak is.
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Peng Ferenc a lakosság köréből megjelent személy szerint elszaporodtak a strand környékén a
tűzgyújtások a bográcsozások miatt. Fel kellene hívni a figyelmet a fokozott óvatosságra,
hiszen nagy a szárazság. Látta, hogy kerékpáros pihenőt raktak ki. Építészeti szempontból
nem a legkifogásmentesebb az épület és az elhelyezése, ha így hagyják, 5 év múlva nem tölti
be a funkcióját.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a LEADER közösség nyert támogatást a
kerékpáros turizmusra, melynek elemeként elhelyezésre került a pihenő. az önkormányzat
csak a helyet jelölte ki, ahova helyezték a beállót.

Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra
45 perckor bezárta.
kmf.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

