
Széll Istvánné polgármester asszony részére

Tárgy:
INDÍTVÁNY RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
ÖSSZEHÍVÁSÁRA

Indítványozók: Szota Ferencné és Matikovszkiné Medve Myrtil

Tisztelt Polgármester Asszony!

Nemti  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  16.§  (1)
bekezdése alapján indítványozzuk rendkívüli testöleti ülés összehívását.

Az összehívás oka: a 23-as elkerülő út tervezésénél beállt változás. Konkrétan az,
hogy készült egy második terv is és tervezők felkérték az érintett önkormányzatokat
nyilatkozattételre,  hogy  mely  változatot  támogatják.  A  képviselő-testület
álláspontjának kialakítása miatt szükséges az ülés.
A sürgősség oka: az, hogy a rövid nyilatkozattételi határidő miatt a képviselő-testület
rendes ülésén – mely az SZMSZ szerint a hónap utolsó harmadára esik – már késő az
ügyben dönteni.

A testületi ülés javasolt időpontja: 2019. november 5. kedd, 17:30.

Kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Asszonyt  gondoskodjon  arról,  hogy  az  összes
képviselő és érdeklődő lakos időben megismerhesse (pl.  a honlapon való azonnali
közzététellel) a tervezők által megküldött terveket, megkeresést és egyéb iratokat .

Továbbá  kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Asszonyt  –  figyelembe  véve  a  lakosság
érintettségét  és  az  érdeklődését  is  –,  hogy  az  indítvány  kézhezvételét  követően
haladéktalanul – lehetőleg másnap – hívja össze az ülést.

A meghívó a 2. oldalon-, a napirendi pont előterjesztése 3. és 4. oldalon mellékelve.

Nemti, 2019. október 30.

Tisztelettel:

Szota Ferencné Matikovszkiné Medve Myrtil
     önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő



Nemti Község Önkormányzat
Polgármesterétől

3152 Nemti, Kossuth út 28.

MEGHÍVÓ

Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2016.(IX.26.) rendelet
16. § (2) bekezdése alapján  

Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését az alábbiak szerint tartja:

Az ülés ideje: 2019. november 5.  17:30 óra
Az ülés helye: Községháza, Nemti, Kossuth út 28.

NAPIRENDI  JAVASLAT

1./ A 23-as elkerülő út tervváltozatainak megvitatása, a támogatandó terv kiválasztása
Előterjesztők: Szota Ferencné és Matikovszkiné Medve Myrtil képviselők

Nemti, 2019. október 31.

 Széll Istvánné s.k.
   polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 5-i rendkívüli ülésére az

1. napirendi ponthoz

Tárgy: A 23-as elkerülő út tervváltozatainak megvitatása, a támogatandó terv 
kiválasztása
Előterjesztő: Szota Ferencné és Matikovszkiné Medve Myrtil

Tisztelt Képviselő-testület!

A  23-as  elkerülő  úthoz  egy  második,  egy  újabb  terv  is  készült,  mely  jobban
figyelembe  veszi  Nemti  lakosok  érdekeit  (távolabbi  nyomvonalon  megy)  és
környezetre gyakorolt káros hatása is kisebb. 
A  tervezők  felkérték  az  érintett  önkormányzatokat  –  így  Nemti  Község
Önkormányzatát is, hogy nyilatkozatukkal támogassák valamelyik verziót. 
Úgy  gondoljuk,  hogy  –  mivel  választási  lehetőség  keletkezett  –  a  képviselő-
testületnek az ismert lakossági vélemények figyelembevételével ki kell alakítani az
álláspontját. Továbbá felhatalmazni a polgármestert, hogy melyik verziót érdekében
lobbizzon. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati
javaslat elfogadására.

Nemti, 2019. október 30.

Tisztelettel:

Szota Ferencné Matikovszkiné Medve Myrtil
     önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T

Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2019.(……..) számú határozata

Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 23-as elkerülő
út  tervváltozatai  közül  a(z)  (első/második),  azaz  a(z)  (régebbi/újabb)  terv
megvalósulását támogatja.

Egyúttal  Nemti  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy nyilatkozataiban és egyéb érdekérvényesítő tevékenysége során
a(z) (első/második), azaz a(z) (régebbi/újabb) terv megvalósulását támogassa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester


