Szám: U/188-7/2022.

NAGYTEVEL
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 13. napján 17 óra 35 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: U/188-2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 13.
napján 17 óra 35 perckor megtartott nyílt üléséről.
(A képviselő-testületi ülés Kis Lajos bakonysági polgármester úr temetése miatt 17 óra 35
perckor kezdődött.)
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Ármán Katalin alpolgármester, Peng
Ferenc, Bérces Antal Ignác képviselők
B./ Igazoltan távol: Farkas Péter képviselő (Farkas Péter képviselő a 3. napirend c./ pontja
tárgyalása közben megérkezett)

C./ Tanácskozási joggal megjelent:
- dr. Takács Ádám Attila jegyző
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:
Előadó:

Tárgy:
1. A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosítása - helyi egyedi védelem
alá helyezés

Orbán Sándor
polgármester

2. Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére

Orbán Sándor
polgármester

3. Vegyes ügyek
a./ Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.- gördülő fejlesztési terv

Orbán Sándor
polgármester

b./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
(Pránovits Brigitta)

Orbán Sándor
polgármester

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Község Önkormányzata 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 : A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosítása - helyi egyedi védelem alá helyezés
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Orbán Sándor polgármester: Átadja a szót a jegyző részére.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Nagytevel, Kossuth utca
62. szám (148/8 hrsz.) alatti ingatlan helyi egyedi védelem alá helyezésével kapcsolatban az
önkormányzat megküldte ez értékvizsgálatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. részére, valamint a Nagytevel község önkormányzata
települési főépítésze részére. Az építésügyi hatóság és a települési főépítész sem emelt kifogást a helyi
egyedi védelem alá helyezéssel kapcsolatban. A rendelet elfogadását követően szükséges még 15 napon
belül a földhivatal megkeresése a védett jogi jelleg bejegyzésére az ingatlan tulajdoni lapjára.
Bérces Antal képviselő: Az önkormányzat megkereste az ÁFÉSZ-t, hogy a szomszédos ingatlan helyi
egyedi védelem alá helyezését támogatják-e?
Orbán Sándor polgármester: A megkeresés megtörtént, azonban az önkormányzat nemleges választ
kapott, mindentől elzárkóztak.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében
megalkotta következő rendeletét:
8/2022./IX.14./ Nagytevel Község Önkormányzata
Képviselő-testület rendelete:
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
településkép
védelméről
szóló
13/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: A médiából nyilván mindenki értesült a kialakult helyzetről. A közös
hivatalhoz tartozó önkormányzatokkal a témával kapcsolatban tartottak informális értékeztelet is. Vane valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Sok választási lehetősége az önkormányzatoknak
nincsen. A Pápai Vízmű éves árbevétele 1,2-1,3 milliárd forint és számításaik szerint az új
energiaárakkal az energiaköltsége 800-850 millió forint körül alakulna. A villamos áramra ötszörös
árajánlatot kapott a Vízmű. Az önkormányzatnak jövőre 7,6 millió forintot kellene beletennie a Vízmű
működésébe.
Peng Ferenc képviselő: Ha akarjuk, ha nem, ezt át kell adnia az önkormányzatnak, különben nem lesz
vízszolgáltatás. A jövőben számolni lehet azzal, hogy nem csak az energiaárak, hanem a víznek az ára
is emelkedni fog.
Bérces Antal képviselő: Azoktól az emberektől veszik el egy tollvonással az egész víziközmű vagyont,
akik létrehozták ezt a rendszert. Ez szomorú. Ezt meg kell tudni magyarázni. Volt szó tulajdon
átruházásról és vagyonátruházásról.
Orbán Sándor polgármester: A vagyon egészét átveszi a magyar állam.
Bérces Antal képviselő: Hogy miért kell a vagyont elvenni az önkormányzattól, azt nem érti.
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Peng Ferenc képviselő: Ha Pápa városa átadja a vagyont többségi tulajdonosként, akkor a többi
önkormányzat szavazhat, ahogy akar.
Orbán Sándor polgármester: Nagy városok, ellenzéki városok döntöttek úgy, hogy nem adják át a
vagyonelemeket az állam részére.
Bérces Antal képviselő: Ezt el kell magyarázni a község lakosságának is, hogyan veheti azt el az állam,
amit az emberek befizettek, létrehoztak. Nevesíthetően ezt egy „egyszeri” emberek hozták létre.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
44/2022./IX.13./sz. Nagytevel Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
1. Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arra vonatkozóan, hogy Nagytevel község önkormányzatának a
Pápai Vízmű Zrt-ben található részvényeit átadja a Magyar
Állam részére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
átadással kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.- gördülő fejlesztési terv
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Előterjesztés az U/1800/2022. sz. üi. alapján)
Tárgy: V11, SZ02 víziközmű-rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terve.
Orbán Sándor polgármester: Kérdezi valakinek van-e kérdése a kapott előterjesztéshez?
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
45/2022./IX.13./sz. Nagytevel Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
1. Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2023-2037. időtávra szóló V11, SZ02 számú
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti
felújítási, pótlási tervével.
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és
tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, pótlások és
beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves költségvetésében
biztosíja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési
tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
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Tárgy: a közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztése.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
46/2022./IX.13./sz.
Nagytevel
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában
lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2023-2037. évekre szóló gördülő fejlesztési
tervét elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra,
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs
önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester

b./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása (Pránovits Brigitta)
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Előterjesztés az U/2038/2022. sz. üi. alapján)
Orbán Sándor polgármester ismerteti Pránovits Brigitta lakásbérleti kérelmét, s javasolja, hogy
az önkormányzat hosszabbítsa meg újabb egy évvel a lakásbérletét. Év végén, amikor
foglalkozik az önkormányzat a szolgáltatás árakkal, akkor a bérleti díj árakba bele kell nyúlni
az önkormányzatnak.
Bérces Antal: Eddig azért nem foglalkoztunk vele, mert járvány volt és nem foglalkozhattunk
a bérleti díjak emelésével. 2 éve ugyanazon a szinten tartja az összes szolgáltatását az
önkormányzat, mint azelőtt.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Adót emelni, új adót kivetni csak év elejével lehet, a térítési
díjak emelésére ez év júliusától van lehetőség.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
47/2022./IX.13./sz.
Nagytevel
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8562 Nagytevel, Kossuth u. 34/B.
lakás bérlőjének, Pránovits Brigitta (eredeti szerződésben: Barcza Attiláné) lakásbérleti
szerződését 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
(Kérelemre a bérleti szerződés meghosszabbítható.)
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő: 2022. szeptember 31.
Felelős : Orbán Sándor polgármester
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c./ Áramszerződés
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: Egyedül a közvilágítás kérdéses, az összes többi helyen, ahol
nagyfogyasztó van, ott napelem került korábban felszerelésre. A tornacsarnokra szeretne az
önkormányzat jövőre napelemet szereltetni. A közvilágítás a neuralgikus pont. 22,50-ért kapja
az önkormányzat az áramot december 31-ig. Amire az önkormányzat árajánlatot kapott az
162,25 Ft nettó/kwh. Ez 2 éves szerződés lenne. Ha az önkormányzat egy évre kötné a
szerződét, annak ára 167 Ft/kwh lenne. Közintézmények esetében 49 Ft-ról indulunk most, ott
190,75 Ft-os ajánlatunk van, illetve az egyéves szerződés 198 Ft lenne a fizetendő összeg. Nem
tudjuk mikor döntünk jól.
Bérces Antal képviselő: Mindenképpen csak az elfogyasztott áramot fizetjük. Amennyivel több
napelemet szereltetünk fel, annyival kevesebbet fizetünk.
Orbán Sándor polgármester: Az rendben van, de az a kérdés, hogy egy éves szerződést kössöne az önkormányzat vagy kétéves szerződést, vagy ne kössön szerződést, és akkor napi ár alapján
fogja az önkormányzat fizetni az áramot.
Peng Ferenc képviselő: A piaci árnál számolva még 100,- Ft-tal beljebb van az önkormányzat.
Nem fogjuk tudni lezáródik-e a háború nem záródik le a háború, hogy egy- két év múlva mi
lesz.
Bérces Antal képviselő: Azt mondták, hogy a gázt külön fogják választani az elektromos
áramtól.
Orbán Sándor polgármester: Nem tudják megoldani. A közvilágításra rendszerhasználati díjjal
együtt 1,2 millió forintot fizetett az önkormányzat. Most ezzel az árral 4,1 millió Ft-ot fog az
önkormányzat fizetni. Ez a közvilágításnak az áram ára és a rendszerhasználati díja.
Peng Ferenc képviselő: Ha beszorozza az önkormányzat fogyasztását a 162 Ft/kwh órás árral,
az jóval kevesebb összegre jön ki a végén.
Orbán Sándor polgármester: A rendszerhasználati díj 1,8-szerese az áram árának.
Bérces Antal képviselő: Amit a képviselő úr mond, akkor pénzénél van az önkormányzat, az
állam 2,4 millió forint támogatást adott közvilágításra.
Orbán Sándor képviselő: Szerintem többet, olyan 2,7 és 2,8 millió közötti összeget. Ezzel az
árral 4,5 millió forintot fog fizetni az önkormányzat az áramért. A tornacsarnoknál a tetőt és a
napelemet reméli, hogy jövő évben az önkormányzat meg tudja csináltatni, azt kiváltjuk.
Bérces Antal képviselő: Az inverter elbírja?
Orbán Sándor polgármester: A tornacsarnokra új inverter kerül.
Peng Ferenc képviselő: A tornacsarnokban fent van 80 db 42w-os cső. Amennyiben ezt
kicseréli az önkormányzat 18 w-os ledes csőre, akkor 1440 w-ot fogyasztana egy óra alatt. Ha
egy évben csak 300 órát megy a világítás akkor már 100.000,- Ft-tal beljebb van éves szinten
az önkormányzat. Mindez 4 év alatt megtérülne az önkormányzat részére. Ezzel az
önkormányzat meg tudná felezni a világításnak a kw értékét.
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Orbán Sándor polgármester: A LED-es cserével az a gond, hogy nem lehet megmondani,
mennyi lesz azoknak az égőknek az élettartama.
Peng Ferenc képviselő: 5 évet biztosan kibírnak.
Orbán Sándor polgármester: Ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak meg kell emelnie a
tornacsarnok bérleti díját is. A bérleti díj bevétele a tornacsarnoknak tavaly 420.000,- Ft volt.
Ilyen áron máshol nincs tornacsarnoknak bérleti díja.
Peng Ferenc képviselő: Ez a beruházás amit ismertetett, 4-5 éven belül megtérülne.
Bérces Antal képviselő: Ezért kell megnézni, hogy az hány kw-os inverter van fent, az invertert
kell cserélni.
Orbán Sándor polgármester: Az a probléma, hogy ez két külön rendszer. Két különböző
villanyóra.
Bérces Antal képviselő: Villany és gáz esetében is ki fizeti a nemzetiségi házat?
Orbán Sándor polgármester: Rá van íratva a nemzetiségi önkormányzatra, ők a fizetők.
(A napirendi pont tárgyalása közben megérkezett a képviselő-testület ülésére Farkas Péter
képviselő).
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert azon
mind az 5 képviselő jelen van.
Orbán Sándor képviselő: A kérdés az, hogy 1 vagy 2 éves szerződést kössön az önkormányzat.
Peng Ferenc képviselő: 2 éves szerződés esetén tud az önkormányzat tervezni. Ha csak 1 éves
szerződést köt az önkormányzat, annak lehet az lesz a vége, hogy egy év után teljes piaci áron
tudja csak az önkormányzat az áramot vásárolni.
Farkas Péter képviselő: Nem kötne 2 éves szerződést, mert most se tudjuk, nem hogy 2 év
múlva mi lesz a helyzet.
Orbán Sándor polgármester: Igen, de a 2 éves szerződés előnye kétségtelenül az, hogy ebben
az esetben az önkormányzat tud tervezni.
Peng Ferenc képviselő: Szerinte csak magasabb árakra számíthat az önkormányzat.
Orbán Sándor polgármester: Vissza lehetett volna lépni az egyetemes szolgáltatásba, de az
összes önkormányzatnak megszüntették a lehetőségét hogy az egyetemes szolgáltatást igénybe
vegye. Gáznál egyetemes szolgáltatása volt az önkormányzatnak, most december 31-ig végső
menedékesként kapja az önkormányzat a szolgáltatást, 605,-Ft-tal fizet most az önkormányzat.
Amennyire tudja az önkormányzat, váltsa ki a gázfűtést klímákkal. Az óvodába jövő hónapban
fognak még egy klímát felrakni.
Peng Ferenc képviselő: Lehet szerencsésebb lenne, ha az óvodába tenne le az önkormányzat
laminált parkettát és alá fűtőszőnyeget és a gázt elfelejtené az önkormányzat. Ezt átgondolná.
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Bérces Antal képviselő: A fűtőszőnyegnek nagy az amper igénye.
Peng Ferenc képviselő: A 2 éves szerződésre szavaz a tervezhetőség végett.
Orbán Sándor polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2 éves szerződést kössön az
önkormányzat a fent ismertetett árakkal, közvilágításra 162 Ft/kwh áron, a közvilágításon felül
áramfogyasztásra 190 FT/kwh áron, az szavazzon.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
48/2022./IX.13./sz.
Nagytevel
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
1. Nagytevel Község Önkormányzata képviselőtestülete dönt arra vonatkozóan, hogy 2023. január 1től 2 éves időtartamra 2024. december 31-ig
bezárólag közvilágítási célú villamosenergiaadásvételi szerződést köt 162,25 Ft/kWh fix áron az
Audax Renewables Kft-vel.
2. 2023. január 1-től 2 éves időtartamra 2024. december
31-ig bezárólag a közintézmények részére
villamosenergia-adásvételi szerződést köt 190,75
Ft/kWh fix áron az Audax Renewables Kft-vel.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
villamosenergia-adásvételi szerződések aláírására.
Határidő: 2022. szeptember 16.
Felelős: Orbán Sándor polgármester

d./ Orvosi rendelő klímaberendezés
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: Az orvosi rendelőnek a klímák nélkül körülbelül 1200 kWh-os
túltermelése van. Az a kérdés tegyen e fel klímát az önkormányzat az orvosi rendelőbe, sőt akár
a váróterembe is. A védőnői szolgálathoz most került a klíma beszerelésre.
Bérces Antal képviselő: A norvég panellal történő kivitelezést meg kellene gondolni, klíma
berendezésből kettő klímát kellene beépíteni.
Orbán Sándor polgármester: A klíma a harmadát fogyasztja a norvég panelnek. Nem olyan kicsi
az a váróterem sem.
Peng Ferenc képviselő: Az elektromos áram árát jelen pillanatban nem tudják olyan mértékben
emelni, hogy ne lenne kedvezőbb mint a gáz ára. Ahol csak lehet a gázfűtést ki kellene váltani
villannyal.
Orbán Sándor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az orvosi rendelőbe és a váróterembe
1-1 klímaberendezést szereltessen fel az önkormányzat 800.000,- Ft összegben, az szavazzon.
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Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
49/2022./IX.13./sz.
Nagytevel
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Község Önkormányzata képviselő-testülete
dönt arra vonatkozóan, hogy az orvosi rendelőbe és a
váróterembe 2 db klímaberendezést szereltet, bruttó
800.000,- Ft összegben. Fedezetét az önkormányzat
2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
Orbán Sándor polgármester az óvodával kapcsolatban elmondja, hogy az óvodát a társulás tartja
fenn, az óvodának külön költségvetése van, a klíma is így került beszerelésre. Az
meggondolandó, hogy év végéhez közeledve az önkormányzat elgondolkodjon majd egy új
padló kialakításán az óvodában.
e./ Tornacsarnok bérleti díja
E l ő a d ó: Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: A tornacsarnok nyitva tartása egy neuralgikus pont lesz a
következőkben. Javasolja, hogy a minimum nyitvatartási idő 4 óra legyen. Javasolja, hogy a
2011-ben megállapított óránkénti 2.600,- Ft-os bérleti díjat legalább 6.000,- Ft-ra fel kell
emelni.
Peng Ferenc képviselő: Az nem kérdés, hogy emelni kell.
Bérces Antal képviselő: Érdemes lenne a bérleti szerződések esetén is a díjak emelése.
Decemberben akkor megszavazza az önkormányzat a földek bérleti díjának emelését?
Orbán Sándor polgármester: Megemelheti egyúttal az önkormányzat a földbérleti díjat is.
Mindig mindent évközben szokott emelni az önkormányzat. A földekkel az volt a helyzet, hogy
az önkormányzat nem köt hosszú távú szerződést, de a bérlőnek előbérleti joga van a földre.
Ármán Katalin képviselő: Mikortól emelné az önkormányzat a bérleti díjat?
Orbán Sándor polgármester: Október 1-től. Kéri, aki, egyetért azzal, hogy a tornacsarnok bérleti
díját az önkormányzat 2022. október 1-től 6.000,- Ft/óra összegben határozza meg, az
szavazzon.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
50/2022./IX.13./sz.
Nagytevel
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Község Önkormányzata képviselő-testülete
dönt arra vonatkozóan, hogy a Tornacsarnok bérleti díját
2022. október 1. napjától 6.000,- Ft/óra összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
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f./ Tájékoztatás Primusz József megkereséséről
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: Primusz József megkereste az önkormányzatot, azzal, hogy fát vágnak az
osztatlan közös tulajdonban álló erdőben, ahol fenyőfa kitermelése is történik, így az önkormányzat
igényt tart-e fenyőfára tűzifaként. 20-30 m3 fenyőről lenne szó. Amennyiben az önkormányzat igényt
tartana rá, nem vitetné el ez erőműbe. Ha télen lesznek megszoruló emberek, akkor az önkormányzat
tűzifaként tudna részükre fát biztosítani, még ha fenyőről is van szó.
Farkas Péter képviselő: Fenyőről beszélünk.
Bérces Antal képviselő: A fenyő fűtőértéke elmarad a többi fáétól.
Peng Ferenc képviselő: Ha a fenyő egy év alatt nem kerül kiszállításra az elértéktelenedik, mert
tönkremegy. Akkor hozasson be fenyőt az önkormányzat, és annyit amennyi értékesítésre is kerül télen.
Orbán Sándor polgármester: Tájékoztatni fogja Primusz Józsefet a képviselő-testület véleményéről.
g./ Külterületi utak javításáról tájékoztató
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: Kettő úttal kellen foglalkozni. Az egyik a „hátsó út”, a másik az Uzsali út,
amiről kiderült, hogy nem az erdő elejéig, hanem az erdő végéig tart, gyakorlatilag egy 100-120 méteres
útszakasz, amely 3 kocsi murvából felújítható.
h./ Nyugdíjas nap
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a nyugdíjas nap az idei évben
november 5. napján kerül megrendezésre.
i./ Futball pálya
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: A Sportkör pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelezésbe az
önkormányzat földmunkával tudna segíteni.
Peng Ferenc képviselő: A strand energiaigényével kapcsolatban előadja, hogy 9507 kWh-os
fogyasztással számolva az éves fenntartása 1,8 millió forint lenne, aminek 70%-át tovább adja az
önkormányzat. Mindezt le tudná fedni az önkormányzat egy 5 millió forintos napelem rendszerrel, és
úgy tudná tovább adni az önkormányzat, hogy ezt az energiát tovább adná belőle, akkor 4 év után évente
1 millió forintot ez a rendszer hozna az önkormányzat részére.
Orbán Sándor polgármester: Nem gondolja, hogy a strand villany ellátásával kapcsolatos dolgokat az
önkormányzatnak magára kellene vállalnia.
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 50 perckor
bezárta.
kmf.
Orbán Sándor
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

