Szám: U/188-9/2022.

NAGYTEVEL
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 25. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696
Szám: U/188-9/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 25. napján
17 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
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
C./ Tanácskozási joggal megjelent:
- dr. Takács Ádám Attila jegyző

Lakosság köréből megjelent 3 fő

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:
1. Tájékoztató a környezet állapotáról

Előadó:
Orbán Sándor
polgármester

2. Vegyes ügyek

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 : Tájékoztató a környezet állapotáról
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Orbán Sándor polgármester: Felolvassa a környezet állapotáról szóló tájékoztatót.
Beller Róbert: A kukák ürítését hogyan regisztrálják?
Orbán Sándor polgármester: Minden kukában van egy chip. Ez a rendszer működik.
Beller Róbert: Bár tudjuk, hogy az magánterület, a tóra vezető út brutálisan néz ki.
Orbán Sándor polgármester: A baloldali telkek azok magánterületek, információi alapján
tarvágásra vannak kijelölve, és nyilvánvaló, hogy mindenki ki is fogja vágni.
Beller Zsuzsanna: De nem tesznek helyére valami?
Orbán Sándor polgármester: Gyökérszaggatással fogják megoldani a „fatelepítést”.
Beller Zsuzsanna: Számomra az az út maga volt a terápia, én ott jártam futni, arra sétáltattam a
kutyákat. Elveszítjük azt a látványosságot a faluban, amiért ide jártak az emberek. Tudom, hogy
nem önkormányzati tulajdon, de akkor is fáj.
Orbán Sándor polgármester: Azokat a fákat engedéllyel vágják ki, üzemtervezett kivágásról
van szó. Olyan kort ért el az akácfa, hogy azokat ki kell vágni.
Bérces Antal képviselő: 10 évvel ezelőtt amikor vágták a fákat a jobb oldalt is gyérítették.
Kivágták a fákat és kihordták az összes fát az út mellé, nem úgy, mint most, hogy vágás után a
felét ott hagyták ahol ténylegesen kivágták a fát. 10 évvel ezelőtt a kivágott fát vágás után
mindenkinek elkezdték kihordani. Nem tudja, hogy a Primusz József, hogyan fogja ezt most
megoldani.
Beller Zsuzsanna: Most is van farakás, talán egy nagyobb az út szélén.
Peng Ferenc képviselő: Az erdőgazdálkodó 500 m3-ig eldöntheti, hogy kinek ad fát. A Primusz
József saját hatáskörben lebonyolítja a favágást, és a végén fog egy zárszámadást készíteni. A
legtöbb tulajdonos nem is tudja, hogy termelés van itt.
Bérces Antal képviselő: Össze kellett volna hívni egy ülést és előre kellett volna tájékoztatni az
ingatlantulajdonosokat.
Beller Róbert: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 10 év múlva ne lehessen hasonló írtást
végezni az ingatlanokon.
Orbán Sándor polgármester: Inkább a terület gondozását tartja kérdésesnek, hogy az
elkövetkező időszakban az ingatlan hogyan lesz karbantartva.
Beller Zsuzsanna: A tó környékén a Covid időszakig bezárólag nyugodtan lehetett sétálni, azt
követően azonban a vadászok folyamatosan megállítják, hogy arra ne sétáljon. A falu határában
múltkor konkrétan rálőttek. A tó környéken konkrétan csak a horgászoknak és vadászoknak
van. Sérelmezi, hogy kutyával a tóra gyakorlatilag képtelenség kijutni. Jó lenne, ha a tavat
például körbe lehetne sétálni.
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Orbán Sándor polgármester: Az önkormányzatnak köze a tóhoz a parton 300 méter van és az
út, ami az önkormányzathoz tartozik.
Beller Zsuzsanna: Nagyon sokan kérdezik, hogy nem lehet-e valahogy körbe sétálni a tavat.
Ármán Katalin alpolgármester: Körbe lehet sétálni a tavat.
Orbán Sándor polgármester: Körbe nem lehet menni.
Peng Ferenc képviselő: A felvetés jó, de legalább ilyen fontos lenne az út kijelölése ahol körbe
lehetne sétálni a tavat. A vadászok és az erdészek sem szeretik, mindenki össze-vissza sétál az
erdőben. A tó mögötti hátsó összekötést is meg lehetne oldani, az egy érintetlen terület.
Beller Zsuzsanna: Kijelöléshez a turista egyesületeket is be lehetne vonni.
Nagy László SE elnöke: A rendezési tervbe ezeket a dolgokat nem lehetne bevonni?
Peng Ferenc képviselő, főépítész: A Településfejlesztési koncepcióba le lehet írni, szerepeltetni
lehet.
Bérces Antal képviselő: Elég nehéz elnézni, hogy a faluban kisgyerekes anyukák pucolják az
árkot, az egészséges emberek meg nézik.
Orbán Sándor polgármester: Az önkormányzati törvény írja elő, hogy az ingatlan
tulajdonosának kötelezettsége az ingatlan előtti terület karbantartása.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati
rendeletet lehetne ilyen szempontból felülvizsgálni.
Bérces Antal képviselő: Rászoktatjuk az embereket, hogy mindent megcsinál az önkormányzat.
Beller Zsuzsanna: Nem lehetne azzal a jelenséggel kezdeni valamit, hogy az ingatlan
tulajdonosok az ingatlanjuk előtti területet és az árkot ne gyomírtózzák? Környezetbartának
egyáltalán nem nevezhető a módszer.
Orbán Sándor polgármester: Ennek gátat kellene vetnie az önkormányzatnak.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
54/2022./X.25./sz. Nagytevel Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester tájékoztatóját a környezet
állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester

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

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

