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Tisztelt képviselők, Tisztelt megjelentek!

Az 1995. évi LIII. tv. alapján az önkormányzatnak kötelessége évente legalább egyszer a
lakosságot tájékoztatni a lakókörnyezet állapotának alakulásáról.
A településen a lakossági kommunális hulladékot a Győri Hulladékgazdálkodási Kft.
szállítja el.
2010. márciusától megnyílt a hulladékudvar (Ugod, Jókai u. vége), és működnek a
hulladékgyűjtő szigetek (Kossuth u. 60. sz. előtt) a szelektív hulladékok tárolására. Ezzel
egyidejűleg minden második csütörtökön kerül elszállításra a háztartási szemét (szürke
fedeles kuka) és heti rendszerességgel a szerves hulladék, komposzt (barna fedeles kuka)
ürítése.
A lakosság tudomásul vette a szemétszállítás e legújabb rendszerű formáját.
2011. januártól - az alapdíjon felül – mindenki annyit fizet, ahányszor ürítteti a kukáját.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az építési törmeléket az ugodi hulladékudvarba
szállítsák. Aki járja a határt, az látja, hogy az utak mellett sok helyen raknak le szemetet, de
előfordul az országút mellett lerakott szemét is. A Nagytevelhez tartozó közút mellett heti
rendszerességgel gyűjtik össze a szemetet az önkormányzat dolgozói.
Itt élünk; közös érdekünk, hogy esztétikus, egészséges legyen a környezetünk.
A házak körüli területek rendben tartásával általában probléma nem vetődött fel. A házak
előtti területen a lakók zöme a füvet rendszeresen vágja. Persze vannak örök renitensek, akik
nem tisztelik meg lakótársaikat azzal, hogy rendet tartsanak portáik körül, holott erre rendelet
kötelezi őket. Velük szemben a szóbeli felszólítás általában eléri a kívánt célt.
Néhány esetben kellett tulajdonost felszólítani, hogy végezze el a háza körül a gyomtalanítást.
Legnagyobb probléma a lakatlan ingatlanokkal van, sok esetben a tulajdonos nem felderíthető.
Ezekben az esetekben az önkormányzat levágatta a füvet, mert a falunak - attól függetlenül,
hogy vannak hanyag emberek- rendezett képet kell mutatnia.
A közterületek tisztán tartásáról, a parkok és a temető gondozásáról az önkormányzat
gondoskodik. Az eddigi tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy ez a rendszer jól
működött. Dolgozóink hozzáállása jó, magukénak kezdik érezni a falut.
Községünk benevezett a „Virágos Veszprém megyéért” versenybe, amelyen kiváló minősítést
értünk el. A jövőben folytatjuk az elkezdett munkát. A Kossuth, Táncsics és Rákóczi utcában
fákat ültetünk, a közterületi padokon kicseréljük a támlákat és ülőlapokat, új szemeteseket
helyezünk ki, szakember bevonásával fogjuk a közterületek virágosítását elvégezni.
Problémát jelent a meglevő árkok állapota, melyeket az önkormányzat anyagi erejéhez képest
igyekszik tisztítani, átereszt cserélni. Az adósság-konszolidációban vállaltaknak megfelelően
elkészült a Táncsics utca mindkét oldalán az árok új hidakkal, az árok egy jelentős részének
befedésével, amely az amúgy szűk utcán a parkolást is nagymértékben megkönnyíti. A
közútkezelővel meglévő jó viszonynak köszönhetően megújult a Táncsics utca nagyon rossz
állapotban lévő burkolata és ugyanitt burkolták az út és járda közötti területet. Folytattuk a 30
éves mulasztás bepótolását, hogy ahol szükséges ott az árokrendszert újra kiépítsük. Idén a
Kossuth utcában folytattuk az ároképítést. A folyásfeneket a felszedett járdalapokkal

2
burkoltuk és egységes hidakat építettünk. Átmosattuk a fedett csatornákat és az utak alatti
átereszeket. Egyesek részéről kritika ért bennünket, hogy miért kell árkot építeni. Nekik
ajánlom Makovecz Imre gondolatát: „ A régi öregek bölcsek voltak. Tudták, hogy minden út
mellett kell lenni ároknak és annak lejteni kell valamerre.” A vízelvezetéssel kapcsolatban
rendszeresen hívja fel figyelmünket a katasztrófavédelem annak szükségességére. Az idén
elkészült vízrendezési tervünk is részletesen leírja, hol vannak még hiányosságaink. Jövőre
szintén folytatjuk az elkezdett munkát.
Lehetőségeink függvényében folytatjuk a régi rossz állapotban lévő járdák felújítását.
Idén a Rákóczi és a Kossuth utcában építettünk mintegy 400 nm térköves járdát. Jövőre egy
nagyobb járdaépítési projektet valósítunk meg. Az adósság-konszolidációban nem részesült
önkormányzatok fejlesztési pályázatán nyertünk 10 millió forintot járdaépítésre. Ebből és a
minden évben járdaépítésre szánt 4-5 millió forintból a Kossuth, Jókai, Petőfi és Széchenyi
utcákban épül új térköves járda.
Kiépítettük a temető felé vezető úton a közvilágítást, a Jókai utcában az ott lakók kérésére 3
db plusz lámpatestet helyeztettünk el. Az E-onnal kötött megállapodásnak köszönhetően a
közvilágítási rendszeren sorcserét hajtottak végre. Kicserélték az összes kompakt izzót és
gyújtót. Az új izzóknak erősebb fényük van, és reméljük a meghibásodások is ritkábban
fordulnak elő.
A településen szinte minden lakás vezetékes ivóvízzel ellátott.
2008-ben elkészült a szennyvíz csatornahálózat.
Továbbra is kérem a lakosságot a rendeltetésszerű használatra.
Fokozott védelmet igényel az ivóvíz védelme, főleg ilyen településeken is, mint községünk,
mert nyílt karszton fekszik.
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvénnyel bevezette többek között a talajterhelési
díjat, amit azoknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára.
A jó levegőt községünk lakóinak a Bakony biztosítja. Többször probléma merült fel egyes
lakosok jogkövető magatartásával kapcsolatban, hogy nem tartják be a helyi rendeletben
meghatározott szabályokat (nem a kijelölt időtartamban, és nemcsak az égethető hulladékot
tüzelik). Egyre nagyobb problémát okoz, hogy műanyag és egyéb hulladékot kályhákban,
kazánokban tüzelnek el egyesek. Bérces Antal alpolgármester közbenjárásának köszönhetően
reméljük, hogy a két legproblémásabb helyen sikerült megnyugtatóan rendezni a konfliktust.
Az önkormányzat és a hivatal a jogszabályok adta lehetőségek figyelembe vételével igyekszik
a lakókat rábírni a jogkövető magatartásra.
Amiről még szólnék, az a pulyka-telep tevékenysége, ami esetleg környezetszennyezést
okozhat. Idén folytatták le a kötelező 5 évenkénti felülvizsgálati eljárást. A benyújtott
dokumentummal kapcsolatban észrevételt tettem a Székesfehérvári Környezetvédelmi
Felügyelőségnél. Ennek eredményeképpen a telep úgy kapta meg az engedélyt, hogy a két
lakóterülethez legközelebbi ólban kötelezően előírták a szellőzőrendszerben szaglekötő géltáblák alkalmazását. Amennyiben ezután is lakossági panasz érkezik a szaghatásra, úgy ezt az
összes ólra kötelezően előírják.
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Az önkormányzat üzemelteti a helyi strandot, rendezettségéről az önkormányzat gondoskodik,
környezetvédelmi problémák nem vetődtek fel. Nagy figyelmet fordítunk a rendre és a
tisztaságra. Ennek a strand látogatottságát és népszerűségét tekintve meg is van az eredménye.
Végezetül felhívom mindenki figyelmét arra a tényre, hogy Nagytevel a Bakony közelsége
miatt, valamint a helyi strand miatt is jelentős az idegenforgalommal rendelkezik. Az
idegenforgalom növelése és a magunk önbecsülése érdekében is mindent meg kell tennünk,
hogy a településünk a jövőben még tisztább, rendezettebb legyen.

Nagytevel, 2016. november 16.
Orbán Sándor
polgármester

