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N A G Y T E V E L  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 Nagytevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8562 Nagytevel 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján 

18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – Könyvtár 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Herber József polgármester, Farkas Zsolt alpolgármester, 

Bérces Antal, Kecskeméti Benő és Orbán Sándor képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László körjegyző  
- Obermajer Andrásné jkv. vezető 
- Obermayer Józsefné ig.főea. 
- Kecskés Dezsőné élelmezésvezető 
- Schuszter Tamásné családgondozó 

        
A lakosság részéről megjelent: 12 fő. 
 
Herber József polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alap-
ján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.    
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1./ Rendőrség üzemanyag támogatása                                                            Herber József      
                                                                                                                         polgármester  
 
2./ Nagytevel-Homokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő       Herber József 
     Szolgálati Társulás 2011. évi tevékenységéről, a beilleszkedési prog-      polgármester 
     ram értékeléséről tájékoztató                                                                                                           
     
3./ Haszonbérleti kérelmek elbírálása                                                              Herber József      
                                                                                                               polgármester  
4./ Cafetéria szabályzatok jóváhagyása                                                            Herber József 



 

 

                                                                                                                           polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                               Herber József 
                                                                                                                            polgármester 
 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett 
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta 
következő határozatát: 
 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását. 

 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő határozatát: 
 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést  

 az 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/2012 (II.9.), 23, 24, 25, 26, 27, 28 és       
 29/2012.(II.27.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  
Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben nem született polgármesteri döntés. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1./ N a p i r e n d :  Rendőrség üzemanyag támogatása                                                             
      E lő a d ó : Herber József polgármester        
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 17 önkormányzat Rendőrséggel 
3 évre kötött – a körzeti megbízottak által használt szolgálati gépjárművek üzemanyag támo-
gatásáról szóló – megállapodása 2011. december 31. napján lejárt. A 2012. február 9-i közbiz-
tonsági egyeztető fórumon a polgármesterek kinyilvánították akaratukat, hogy továbbra is tá- 



 

 

mogatnák a körzeti megbízottak szolgálati gépkocsi üzemanyag költségét, a javaslat: állandó 
lakosságszám x 10 Ft/hó. A megállapodás-tervezet elkészült, a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a megállapodás-tervezetet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt javasolja a testületnek, hogy a megállapodást hagyja jóvá. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
               31/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza- 
               ta: 
               Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-     

főkapitánysággal kötött – üzemanyag támogatásról szóló -, 2012. március 22. napján  
kelt megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza  Herber József polgármestert a megál- 
lapodás aláírására.   

              Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
               végrehajtásáról gondoskodjanak. 
               Határidő: 2012. április 5. 
               Felelős: Herber József polgármester 
                             Kelemen László körjegyző 
 
 
2./ N a p i r e n d:  Nagytevel-Homokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szol- 
                               gálati Társulás 2011. évi tevékenységéről, a beilleszkedési program érté- 
                               keléséről tájékoztató                                                                                                           
     E lő a d ó :       Herber József polgármester  
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) 2011. évi tevékenységről szóló tájékoztató 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Társulás elkészítette a 2011. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak. Ezt követően részletesen ismertette a tájékoztatót. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt javasolja a testületnek, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
               32/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza- 
               ta: 
               Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel-Homokbödöge            



 

 

               Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás 2011. évi tevékenysé- 
               géről szóló, 2012. február 15. napján  kelt tájékoztatót elfogadja.  
               Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
               Határidő: 2012. április 5. 
               Felelős: Herber József polgármester 
                             Kelemen László körjegyző 
 
b) A beilleszkedést elősegítő program értékeléséről tájékoztató 
 
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a beilleszkedést elősegítő 
program értékeléséről szóló tájékoztatót, melyet képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak.  Javasolja a testületnek, hogy fogadják el a tájékoztatót. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
               33/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza- 
               ta: 
               Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel-Homokbödöge            
               Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulás a beilleszkedést előse- 
               gítő program értékeléséről szóló, 2012. február 15. napján  kelt tájékoztatót elfogad- 
               ja.  
               Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
               Határidő: 2012. április 5. 
               Felelős: Herber József polgármester 
                             Kelemen László körjegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d :   Haszonbérleti kérelmek elbírálása                                                               
      E lő a d ó :         Herber József polgármester     
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzatunk pályázati fel-
hívására több kérelem érkezett be. Ezt követően ismertette Babits Emil, Farkas Zsolt, Ober- 
majer Antal, Wurm Ferencné, Spacsek Béla, Herber Tamás és Schuszter Ferenc kérelmét. Ja-
vasolja, hogy a  2,-Ft/m2-es áron adja haszonbérletbe az önkormányzati belterületi ingatlano-
kat.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 



 

 

Bérces Antal képviselő hozzászólásában elmondja, hogy 1 évre volt eddig a haszonbérleti 
szerződés a belterületi földekre. Most van, aki 5 évre kérte.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy a testület dönti el, hogy hány évre adja bérbe a 
területeket.  
 
Herber József polgármester javasolja, hogy 1 évre adják bérbe az ingatlanokat. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ő is több évre kérte, mert ha lucernát vet bele, 1 
évre értelmetlen.  
 
Bérces Antal képviselő nem ért egyet azzal, hogy a testület ciklusán kívül szerződést 
kössenek. Volt rá precedens, hogy az nem jó dolog. Nem támogatja, hogy 2014. után 
elkötelezettséget vállaljon a testület.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a strand is ugyanilyen elkötelezettség.  
 
Bérces Antal képviselő véleménye szerint az üzleti tevékenység, a föld bérbeadás nem az.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy Herber Tamás és Farkas Zsolt kérte hosszabb idő-
re. 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy ha megszavazzák, akkor a 2,- Ft-ot is megszavazzák? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a 2,- Ft-ot már megszavazták.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy az 5 évre gondolt. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy mivel érintett, nem fog szavazni, tartózkodni fog. 
Annyit tud elmondani, hogy lucernát szeretne vetni a földterületbe. Ha nem kapja meg 5 évre, 
akkor nem kell neki, mert a lucernát 1 évre nem érdemes elvetni, mást pedig nem akar.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy a 3 év sem felel-e meg? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy 5 évig lehet kaszálni. Mikor a legjobb lesz, valaki 
odamegy és azt mondja, hogy neki is kell. Már járt úgy, hogy kiszántották az előző évben el-
vetett lucernáját.  
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy ugyan azok pályázták meg, akik bérelték, ugye? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy igen, ugyanezek a személyek voltak a  
bérlők. 



 

 

Hozzászólások: 
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint egy előbérleti jogot lehetne beleírni, de ő is úgy 
gondolja, hogy 5 évre nem kellene bérbe adni. Spacsek Béla igénye kapcsán van egy kérdése. 
Nagyon sok pénzzel tartozik az Önkormányzatnak. Mutat valami hajlandóságot a kifizetésé-
re? Vagy ezt a területet is odaadják neki bérbe, és ezt sem fogja kifizetni? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy a mai napon beszélt Spacsek Bélával. 
Kicsit meg is sértődött, hogy ez diszkrimináció, de elmagyarázta neki, hogy ez elég hosszú 
történet már.  
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy mit nyilatkozott? Hajlandó elkezdeni törleszteni a tar-
tozását? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy szóban azt nyilatkozta, hogy hajlandó.  
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy feltétellel kell neki megadni ezt a haszonbérletet, 
hogy a tartozását törlessze. Ütemezést kell neki felállítani.  
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint azt is bele kellene írni a szerződésbe, ha a telkek-
ből vesz meg valaki, akkor megszűnik.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ez mind külön szerződés. Annyiból azt a területet 
is megveheti valaki teleknek, amit az öccse szeretne bérelni. Kérdezi a képviselőket, hogy 3 
éves szerződéshez mit szólnak? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ha arra van lehetőség, hogy a bérleti jog megma-
rad, ha továbbra is bérelni szeretné, akkor nincs akadálya. Ha utána megint versenyezni kell, 
valaki odamegy és rálicitál, annak úgy nincs értelme. Az egy dolog, hogy esetleg úgy dönt a 
testület, hogy megemeli a bérleti díjat, de azt be kell vállalni. Ezt bele lehet írni, az teljesen 
más.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy még egy szempont van, amit Farkas Zsolt nem 
említett. Szakmailag van egy olyan dolog, ha valaki beszervestrágyázza, az 4 évig szól. Tehát 
4 évben lehet optimálisan gondolkodni. Külterületeknél is 5 éves bérletek vannak, de ennek 
oka a pályázati pénzek elnyerése, az előbb említett okok mellett.  



 

 

 
Orbán Sándor képviselő javasolja, hogy 1 éves bérleti szerződéseket kössenek olyan előbérleti 
joggal, hogy ha az addigi bérlő megadja azt a pénzt, amit megállapít a testület, akkor 
előbérleti joga van.   
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy eddig is 1 év volt a bérlet. Akkor nem volt probléma a 
trágyázás, meg hasonló?  
 
Válasz: 
 
Kecskeméti Benő képviselő válaszában elmondja, hogy az elmúlt években érdektelenség volt 
a földterületek iránt. Most ugrott meg jobban az érdeklődés.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a területeket általában kaszálják. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy nem mindenki kaszál, valaki szántónak használja.  
Megkérdezi, hogy megfelel-e, ha 1 éves szerződést kötnek olyan feltétellel, hogy a bérlőnek 
előbérleti joga lesz. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester javasolja, hogy előbérleti joga legyen, a képviselő-testület által 
megállapított bérleti díjért. 
 
Herber József polgármester egyetért azzal, hogy vegyék bele, mert lehet, hogy 2 év múlva 
nem ennyi lesz a bérleti díj. 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy Spacsek Béla szerződésében akkor lesz egy kikötés?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy igen, lesz kiegészítés. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy mi lesz, ha nem írja alá? 
 
Válasz: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester véleménye szerint akkor ki kell írni másik pályázatot arra a terü-
letre. Majd kibérli más.  
 
 



 

 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatait: 
 

       34/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Babits Emil Ferenc Nagyte- 
                   vel, Kossuth u. 28. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszon- 
                   bérletbe adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlanokat: 
                   69/1 hrsz                     795 m2  

                   69/2 hrsz                  2.590 m2  

                   73/2 hrsz                  2.241 m2  

                   73/3 hrsz                     763 m2  

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 

       35/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Zsolt Nagytevel, Jó- 
                   kai u. 34. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszonbérletbe ad- 
                   ja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlant: 
                   282/2 hrsz                     10.009 m2  

                   Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fenti ingatlant – évente módo- 
                   sított bérletí díjjal - bérlő részére, 2013. és 2014. években is bérbe adja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                    bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                    Határidő: 2012. április 15. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 

       36/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Obermajer Antal Nagytevel 
                   Petőfi u. 13. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszonbérletbe 
                   adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlanokat: 
                   69/3 hrsz                  3.838 m2  

                   77 hrsz                     1.684 m2 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 



 

 

                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 

       37/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wurm Ferencné Nagytevel 
                   vel, Kossuth u. 5. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszon-  
                   bérletbe adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlant: 
                   4 hrsz                     1.324 m2 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 

       38/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Herber Tamás Nagytevel,  
                   Kossuth u. 95. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszonbérlet- 
                   be adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlant: 
                   250 hrsz                     2.561 m2  

                   Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fenti ingatlant – évente módo- 
                   sított bérletí díjjal - bérlő részére, 2013. és 2014. években is bérbe adja. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 

       39/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schuszter Ferenc Nagyte- 
                   vel, Kossuth u. 1. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszon- 
                   bérletbe adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlanokat: 
                   269 hrsz                     2.274 m2  

                   288 hrsz                     2.307 m2  

                   289 hrsz                     2.891 m2 

                   290 hrsz                     1.568 m2  

                   291 hrsz                        986 m2  

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 



 

 

                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 

       40/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Spacsek Béla Nagytevel,  
                   Széchenyi u. 4. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszonbér- 
                   letbe adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, belterületi ingatlanokat: 
                   9/1 hrsz                    1.344 m2  

                   10/2 hrsz                  1.253 m2  

                   11/1 hrsz                  1.207 m2  

                   12/1 hrsz                  1.353 m2  

                   A szerződés feltétele, hogy a bérlő az Önkormányzat felé fennálló lakbér tartozá-  
                   sát – ütemezés szerint - fizesse. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzatunk pályázati fel-
hívásában nem szerepelt a 02/4 hrsz-ú, 2.555 m2  területű önkormányzati külterületi ingatlan, 
de erre is bérleti kérelmet nyújtott be Schuszter Ferenc Nagytevel, Kossuth u. 1. sz. alatti la-
kos. Javasolja, hogy a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron adják haszonbérletbe a területet, amely a 
Kossuth u. és a Szederfa u. találkozásánál lévő, háromszög alakú terület. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy Schuszter Ferenc írásban adta be a kérelmét? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy igen.  
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy neki is 1 éves szerződése volt eddig? 
 
Válasz: 
 



 

 

Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy igen. Nem tudja, hogy 1 éves szerző-
dés esetén igénybe tudja-e venni rá a támogatást, mert ahhoz 5 év plusz 1 nap szerződés kell.  
 
Hozzászólások: 
 
Kecskeméti Benő képviselő szerint jó lenne ezt Schuszter Ferenccel pontosítani, és utána tér-
nének rá vissza.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy 0,25 ha a terület, ami bele sem fér a támogatásba. 
Olyan kicsi a terület, hogy nem is kaphat rá támogatást.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy akkor szavazásra bocsátja javaslatát. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

       41/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schuszter Ferenc Nagyte- 
                   vel, Kossuth u. 1. sz. alatti lakos részére, a 2012. évre, 2,-Ft/m2-es áron haszon- 
                   bérletbe adja az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő, külterületi ingatlant: 
                   02/4 hrsz                     2.555 m2 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a haszon- 
                   bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
                   Határidő: 2012. április 15. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d :   Cafetéria szabályzatok jóváhagyása                                                             
      E lő a d ó :         Herber József polgármester     
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy cafetéria keret összege, vala-
mint a választható juttatások fajtái (SZÉP kártya, Erzsébet utalvány) változnak 2012. évben. 
Az önkormányzat, az óvoda, a polgármester és körjegyzőség cafetéria szabályzat-tervezeteit a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a 
szabályzat-tervezeteket. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 



 

 

Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy a polgármester cafetéria kerete arányosítva van? Szük-
ségesnek tartja elmondani, hogy a 194.000,- Ft bruttó a törvény által előírt minimum összeg. 
Nem tudja, hogy ezt a múltkor miért nem tudták. 
 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy a polgármesteri szabályzatban 8 órás 
munkára vonatkozó éves keret lett megállapítva, amit arányosítani kell. Spórolni akartak a 
testületeknek. 
 
Hozzászólás: 
 
Herber József polgármester javasolja, hogy szavazzák meg a szabályzatokat. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      42/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Község Önkor- 
                  mányzat 2012. február 22. napján kelt Cafetéria szabályzatát jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 
              Kelemen László körjegyző 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

      43/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Község polgár- 
                  mesterére vonatkozó, 2012. február 22. napján kelt Cafetéria szabályzatot jóvá- 
                  hagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 
              Kelemen László körjegyző 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

      44/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 



 

 

      zata: 
      Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Napközi Ottho- 

                  nos Óvoda 2012. február 22. napján kelt Cafetéria szabályzatát jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 
              Kelemen László körjegyző 
 
 

      45/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokbödöge-Nagytevel  
                  Körjegyzőség 2012. február 22. napján kelt Cafetéria szabályzatát jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 
                                Kelemen László körjegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d :   Vegyes ügyek                                                       
      E lő a d ó :         Herber József polgármester     
 
a) SZÉP kártya megállapodások 
 
aa) Szolgáltatási keretmegállapodások 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az OTP SZÉP kártya és 
elektronikus utalvány megrendeléséhez megállapodást kell  kötni a munkáltatóknak az OTP 
Pénztárszolgáltató Zrt-vel. A kártya kibocsátása ingyenes. Az Önkormányzat, az óvoda, a 
körjegyzőség szolgáltatási keretmegállapodás-tervezeteit a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a keretmegállapodás-tervezeteket.  
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt javasolja, hogy fogadják el a keretmegállapodásokat.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

      46/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Önkormányzat  
                  OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel kötött, OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektroni- 
                  kus utalvány megrendeléséről szóló, szolgáltatási keretmegállapodást elfogadja.  
                  Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a megállapodás aláírására. 



 

 

                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 
      47/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Napközi Ottho- 
                  nos Óvoda az OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel kötött, OTP Széchenyi Pihenőkártya  
                  és elektronikus utalvány megrendeléséről szóló, szolgáltatási keretmegállapodást  
                   jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 

      48/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge-Nagytevel                        
                  Körjegyzőség az OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel kötött, OTP Széchenyi Pihenő- 
                  kártya és elektronikus utalvány megrendeléséről szóló, szolgáltatási keretmegálla- 
                  podást jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 

 
ab) Elfogadói szerződések 

 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Önkormányzatunk és az Óvoda 
SZÉP kártya elfogadóhely is lesz, hogy a helyi  étkezéseknél, turistaház szállásnál a kártyát 
lehessen használni. Ehhez elfogadói szerződést is kell kötni az OTP Pénztárszolgáltató Zrt-
vel. Az elfogadói szerződés-tervezeteket a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat- 
ták. Ezt követően ismerteti a szerződés-tervezeteket. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Mivel hozzászólás nem volt javasolja, hogy fogadják el a szerződéseket.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 



 

 

      49/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkor- 
                  mányzat az OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel kötött, OTP Széchenyi Pihenőkártya és  
                  elektronikus utalvány SZÉP portál fizetési felület elfogadói szerződést jóváhagyja.  
                  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 

      50/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Napközi Ottho- 
                  nos Óvoda az OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel kötött, OTP Széchenyi Pihenőkártya  
                  és elektronikus utalvány SZÉP portál fizetési felület elfogadói szerződést jóvá- 
                  hagyja.  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 
b) Lakásfenntartási támogatásra vonatkozó megállapodás 
      
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti EON Energiaszolgáltató 
tárgyban írt, 2012. február 21. napján kelt levelét. Ezt követően ismerteti a megállapodás-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.   
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy jól érti-e, hogy ebben az új megállapodásban arra köt-
nek szerződést, akinek előrefizetős órája van? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy a természetben fizetett támogatást a 
jogszabály rögzíti, ezért az előrefizetős órák szabályaira egyszerűsödött a szerződés.  
 
Hozzászólás: 
 



 

 

Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy nekik egyszerűsödött, de nekünk bonyolultabb lett, 
mert egy volt akinek előrefizetős órája volt. A többi hogyan fogja megkapni?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy a többi személy ugyan úgy fogja meg-
kapni, mint eddig, csak nem a megállapodás, hanem a jogszabály alapján. Ugyan úgy átutal-
juk az áramszolgáltatónak az összegeket. 
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy csökkenti a támogatott személyek számláját? Ez egy 
kicsit bonyolult, nem úgy kapják a számlát. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy igen, a támogatással csökken a 
személyek számlája. Időben kis csúszás van a számláknál, a támogatás később jelenik meg.  
 
Hozzászólás: 
 
Herber József polgármester javasolja a megállapodás jóváhagyását. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      51/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Energiaszolgáltató  
                  Kft-vel kötött, lakásfenntartási támogatásra vonatkozó, 2012. március 1. napján  
                  kelt megállapodást jóváhagyja.  
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 
c)  Csatornadíj támogatási szerződés módosítása 
      
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Nagytevel Önkormányzat gesz-
torként, mint a közös szennyvízberuházás vagyonának kezelője, téríti meg a csatornadíjba 
foglalt fejlesztési támogatást a Pápai Vízmű Zrt. részére. A tavaly megkötött megállapodás-
ban szereplő 20,-Ft/m3 + ÁFA támogatás a Vízmű javaslatára   2012. évben 17,10 Ft/m3 + 
ÁFA összegre módosulna. Ezt követően részletesen ismerteti a csatornadíj támogatási szerző-



 

 

dés I. sz. módosítás-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhat-
tak.   
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy jöhetnének az utat megcsinálni, amit megígértek, 
hogy megcsinálják. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy igen, a két megsüllyedt átkötést is megcsinálhat-
ják. Éppen nézte, hogy már kátyú is van a Táncsics utcában. 
Javasolja a szerződés jóváhagyását. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

      52/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű  
                  Zrt-vel kötött, 2012. január 1. napján kelt, Csatornadíj támogatási szerződés I. sz.  
                  módosítását jóváhagyja. 
                  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 
d) A szociális étkezőkkel kapcsolatos megállapodás  
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Nagytevel Napközi Otthonos 
Óvodájának konyhájáról biztosítjuk a szociális étkeztetést Nagytevelen. Az óvoda működési  
engedélyében ez nem szerepel, ezért az Önkormányzatnak és intézménynek ezen étkeztetés 
biztosítását megállapodásba kell foglalni. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodás-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.   
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy eddig nem kellett volna megállapodás? 
 
Válasz: 
 



 

 

Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy eddig is kellett volna. Az ÁNTSZ 
ellenőrzések még nem kifogásolták.  
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő reméli, hogy e miatt nem büntették meg az önkormányzatot. 
 
Válasz: 
 
Herber József alpolgármester válaszában elmondja, hogy nem büntettek. Az ellenőrzések 
alkalmával nem olyan szándékkal jönnek. A hiányosságokat lehet pótolni.  
Javasolja, hogy a megállapodást hagyják jóvá. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      53/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pillerné Fódi Ilona, a Nagy- 
                  tevel Napközi Otthonos Óvoda vezetőjével, a szociális étkeztetés biztosítására kö- 
                  tött, 2012. január 9. napján kelt megállapodást jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 
e) Támogatási kérelmek 
 
ea) Medicopter Alapítvány 
 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti a Medicopter Alapítvány támogatási 
kérelmét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Az elmúlt évben 
10.000,- Ft támogatást állapított meg a képviselő-testület az Alapítvány részére. Javasolja, 
hogy most is állapítsanak meg ennyi támogatást, mert a faluban is szükség volt már rájuk. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      54/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 



 

 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány ré- 
                  szére - a költségvetési előirányzata terhére -  10.000,- Ft támogatást állapít meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 

eb) Költségvetési támogatás kérelmek 
 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti a Nagytevel SE, Nagyteveli Nyugdí-                         
jas Egyesület, Óvoda SZMK, Nagytevel Német Kult. Egyesület és a Teveli Táncos Lábak                                   
kérelmeit, melyet – a Nagytevel SE és a Teveli Táncos Lábak  kérelme kivételével – a kép-                          
viselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Mindegyik egyesület, szervezet 
hozzájárul, részt vesz a falu életében. A költségvetésben elkülönítettek 1.000.000,- Ft 
keretösszeget, ezt kellene elosztani az egyesületek között.  
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólások: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy konkrét összeget egyik egyesület sem kért.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a Nagytevel SE beleírta kérelmében az összeget.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a Nagytevel SE 750.000,- Ft támogatást kér.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy azt is el kell dönteni, hogy milyen ütemezésben 
adják a támogatást.  
 
Herber József polgármester azt javasolja, hogy ne egy összegben adják oda a támogatást, úgy 
sem egyszerre használják fel. A Nagytevel SE támogatás kérelmét sokallja. Véleménye sze-
rint ahol 2 csapat van, ott sem kapnak több önkormányzati támogatást. Az SE akkor szokta 
kérni a támogatást az előző években is, amikor kellett nekik a pénz.  
 
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó elmondja, hogy az SE részletekben szokta kérni és 
megkapni, a többi egyesület pedig két részletben.  
 
Orbán Sándor képviselő javasolja, hogy féléves támogatásban gondolkodjanak mindenkinek. 
Van olyan egyesület, aki nem adta be most a kérelmét. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a Hittanközösség nem adta be kérelmét.  
 



 

 

Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy mi van azzal a pénzzel, ami tavaly vissza lett tart-
va? Az alapítványnak is vissza lett tartva.  
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó elmondja, hogy mindenkinek vissza lett tartva 10 %. 
 
Hozzászólások: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy nem lett kifizetve. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az alapítványnak nem 10 % lett visszatartva, ha-
nem több.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy 100.000,- Ft lett visszatartva, de abban maradtak, 
hogy azt elutalják. 
 
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó elmondja, hogy az alapítvány az I. félévben kapott 
100.000,- Ft-ot, utána meg 80.000,- Ft-ot. 
 
Orbán Sándor képviselő úgy emlékszik, hogy az alapítvány támogatása nem lett lecsökkentve.  
 
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó elmondja, hogy nem, meg nekik pályázni sem kell.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy az alapítvány az önkormányzaté. Nehogy saját ma-
gukat is megpályáztassák. A sportkörnek éves szinten 600.000,- Ft, félévre 300.000,- Ft tá-
mogatást javasol. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy amik eddig nem lettek teljesítve, amik ott vannak a 
kérelemben, azt le kell venni belőle. 
 
Herber József polgármester egyetért a sportkör 600.000,- Ft-os támogatásával. Elmondja, 
hogy elég komolyan támogatja az önkormányzat a fűnyírással.  
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint tárgyalni kellene az ügyben, nem biztos, hogy az 
önkormányzatnak kellene nyírni a füvet. Az akkor be lett vezetve, mikor 8 közcélú munkás 
volt, most meg van 1,5-2,5 fő. 
 
Kecskeméti Benő képviselő abban látja az egyik gondot, hogy a sportkör elnökének itt kellene 
lenni az ülésen. Véleménye szerint éves szinten 6-700.000,- Ft körül vannak a költségei. Min-
dig takarékoskodtak, lekötötték a pénzüket, elég volt. Most lejjebb kerültek. Ezt nem neki kel-
lene elmondani. 
 



 

 

Bérces Antal képviselő elmondja, hogy nemcsak az SE elnöke nincs itt az ülésen, hanem 
egyetlen szervezet, egyesület vezetője sem.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy a kézbesítési íveket aláírták, kaptak meghívót.  
 
Herber József polgármester a sportkörnek 300.000,- Ft-ot javasol az I. félévre.  
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy tavaly mennyit kapott a Nyugdíjas Egyesület? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy tavaly 140.000,- Ft-ot kapott a 
Nyugdíjas Egyesület. 
 
Hozzászólások: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy ők sokat tesznek a faluért. Minden műsoron ott van-
nak, azokét ne csökkentsék. 70.000,- Ft-ot javasol az I. félévre. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az Óvodai SZMK esete kicsit különleges, mert ők 
konkrétan a szilveszteri bállal kapcsolatban kérték a támogatást, mert úgy szól a határozat, 
hogy amennyiben belépőjegyes a rendezvény, azután terembérletet kell fizetni. Javasolja, 
hogy fizessék ki a terembért, bizonyos összeggel pedig támogassa az önkormányzat az 
SZMK-t, hisz a gyerekeké lesz az a pénz.  
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy mennyi az a pénz? Tavaly is azt mondták, hogy a bál 
bevételét az óvodának adják, de hogyan adják. Azt a költségvetésben nem látták.  
 
Schuszter Tamásné  védőnő, családgondozó elmondja, hogy az SZMK játékokat vásárolt ab-
ból a pénzből a gyerekeknek, uszodába mentek, kirándulásra fordították. Nem tud konkrét 
összeget mondani, hogy mennyi volt.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy szilveszter még nagyon messze van. Tavaly is úgy 
csinálták, hogy befizették a bérleti díjat, az önkormányzat pedig visszaadta támogatásként. 
Legyen most is így.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a bérleti díj 25.000,- Ft.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a Német Kulturális Egyesület a múlt évben 
120.000,- Ft támogatást kapott.  
 
Obermajer Andrásné jkv. vezető elmondja, hogy a 10 %-ot nem kapták meg. 
 



 

 

Herber József polgármester elmondja, hogy valóban, és a Nyugdíjas Egyesület sem kapta 
meg. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy jövőre meg majd nem kapnak, mert elviszik a 
járások a pénzt.  
 
Herber József polgármester javasolja, ha a Nyugdíjas Egyesületnek maradjon a tavalyi ösz-
szeg, a Német Kulturális Egyesület is kapja meg azt. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy az I. félévre maradhat a tavalyi összeg fele.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a Német Kulturális Egyesület esetében ő tartóz-
kodik a szavazásnál. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy úgy látja, hogy a sportkör le lett húzva, a többi 
nem. Ő sem szavaz, ő is tartózkodik.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a sportkör más. Nem mindegy, hogy két csapatot kell 
működtetni, vagy egyet.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy a sportkör esetében vannak olyan állandó költsé-
gek, amiket ki kell fizetni. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy most 300.000,- Ft támogatást állapítottak meg a 
sportkörnek, de a II. félévben állapíthatnak meg többet is.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy a sportkörnél 6-700.000,- Ft állandó költség van, 
az orvosi vizsgálattól kezdve a bírói díjakig, amit le kell tenni.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester azt javasolja, hogy ne adjanak senkinek semmit. Jöjjenek ide akik 
kértek, és mondják el, hogy mire kell az a pénz. Tűrhetetlen, hogy egyetlen ülésre sem jön el 
egy vezető sem, amikor meg vannak hívva személyesen. Addig nem kap senki pénzt. Tisztel-
jék meg a testületet azzal, hogy idejön az ülésre, és elmondja, hogy mire kell az a pénz és 
meddig kell elkölteni.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a sportkör kérelmében benne van, hogy mire kérik. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a Táncos Lábak is leírták. Útiköltségre, fellépő 
ruhákra. A  Német Kulturális Egyesület és a Nyugdíjas Egyesület is ezekre kéri, esetleg még 
kirándulásra.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy majd a II. félévben elszámolnak, ha itt lesznek.   
 



 

 

Herber József polgármester elmondja, hogy a Teveli Táncos Lábaknak az elmúlt évben 
60.000,- Ft támogatás volt az éves támogatás, amiből 10 %-ot visszatartottak.  
Javasolja, hogy az egyesületek és civil szervezetek részére az elhangzott támogatási javasla-
tokat szavazzák meg. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

      55/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Napközi Ottho- 
                  nos Óvoda SZMK részére - a költségvetési előirányzata terhére – 25.000,-Ft támo- 
                  gatást állapít meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 15. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
 
 

      56/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel SE részére - a  
                  költségvetési előirányzata terhére – 300.000,- Ft támogatást állapít meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 15. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
 
 

      57/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napsugár Sonnenschein”  
                  Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület részére - a költségvetési előirányzata terhére –  
                  70.000,-Ft támogatást állapít meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 15. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
 
 

      58/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 



 

 

      zata: 
                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teveli Táncos Lábak  
                  Tánccsoport részére - a költségvetési előirányzata terhére – 30.000,-Ft támogatást 
                  állapít meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 15. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 

 
      59/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Scweighoffer  
                  Gyula Német Kulturális Egyesület részére - a költségvetési előirányzata terhére –  
                  60.000,- Ft támogatást állapít meg. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat  
                  végrehajtásáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 15. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
 
 
 
f ) Üdülőtelkek vásárlása 
 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
üdülőtelkek vásárlásával kapcsolatos levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, ta-
nulmányozhattak. Megkérdezi, hogy fenntartják-e a vételi ajánlatot? Az egésznek a vételára 
kb. 5.000.000,- Ft lenne. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólás: 
 
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy mekkora terület? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy kb. 6.500 m2 terület. 
 
Hozzászólások: 
 



 

 

Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy erre a 2010. évi költségvetésben 1,5 millió forint volt 
beállítva. Nem ennyire számítottak.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ez már kb. 5-6 év óta megy, nem is válaszoltak 
az igénylő levelünkre. Véleménye szerint most a testületnek kellene halogatni.  
 
Herber József polgármester véleménye szerint egyenlőre ne tartsanak rá igényt, mert 
5.000.000,- Ft nagy összeg. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy azon a területen erdő van, lehet rajta gondolkod-
ni.  
 
Kelemen László körjegyző javasolja, hogy a testület tartsa fenn vételi szándékát, de egyenlőre 
nincs rá forrás. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester úgy emlékszik, hogy arról volt szó, hogy földcsere lesz.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy erdőt kell helyette telepíteni, ha erdőt vesznek ki 
a művelésből. Az kérdés, hogy akarnak-e ennyit megvenni.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy nincs olyan terület, amit fel lehet ajánlani cserébe? 
 
Válasz: 
 
Kecskeméti Benő képviselő Farkas Zsolt alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy van 
az osztatlan közös területen az önkormányzatnak erdő területe, a 80-as, 90-es hrsz-ú 
területeken.  
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester úgy tudja, hogy állami erdőknél elsődleges a csere. Az eladás 
már a legutolsó fázis. Kérdezi-e, hogy mikor be lett adva a kérelem, be lett-e írva, hogy csere 
területet ajánlanak fel?  
 
Válasz: 
 
Kecskeméti Benő képviselő Farkas Zsolt alpolgármesternek válaszolva elmondja, hogy nem 
volt csere terület, csak vételi szándék. Amit az Alpolgármester Úr felvetett, az egy másik 
variáció, de lehet, hogy az is működne. Ezt végig kellene gondolni, de most ne rabolják a 
jelenlévők türelmét.  
 
Hozzászólás: 
 



 

 

Herber József polgármester javasolja, hogy egy későbbi időpontra napolják el e napirendi 
pont tárgyalását, és meg kellene próbálni a cserét végrehajtani.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  nagyteveli üdülőtelkekkel  
                  kapcsolatos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyirata tárgyalását egy későbbi  
                  ülésére napolja el. 
                   
 
g) Beépítetlen belterületi ingatlanrészek ajándékozása Nagytevel Önkormányzatnak 
 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti Babics Domonkos levelét, melyet a 
képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy melyik ez a telek? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy a Petőfi utca végén van.  
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy mibe kerül az önkormányzatnak, ha elfogadják? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy az ügyvédi költség és a bejegyzés 
költsége terheli az önkormányzatot.  
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy akkor mekkora tulajdonrésze lesz ott az 
önkormányzatnak? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy 6/120-ad és 158/2560-ad rész. 
 



 

 

Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ez arra lesz jó, hogy az önkormányzat takarítsa ott a 
füvet, meg a gazt.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy azt a részt szántják, rendezik a vadászok.  
 
Kecskés Dezsőné elmondja, hogy azután a telek után volt szennyvíz hozzájárulás, amit ő 
fizetett ki az egész területre. Lehet ajándékozgatni, de ő kifizette a hozzájárulást a 
tulajdonostársak helyett. Az önkormányzat helyett is, mert az önkormányzatnak is van benne 
része.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy eddig is volt része abban a területben az 
önkormányzatnak? 
 
Kecskés Dezsőné elmondja, hogy azért van, mert valamikor a tanácsi rendszerben egy elhunyt 
tulajdonrésze a tanácsé lett. Az önkormányzat pedig megörökölte. A nagyobb része az övüké. 
A lakáskasszát ő kifizette, ezért most meglepődik ezen az ajándékozáson.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ez valószínű, hogy a telekadó miatt van. Kérdezi, 
hogy miért nem Kecskésné családjának ajándékozzák? 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a telekadó miatt fölösleges az önkormányzatnak 
ajándékozni, mert ha nagyteveli lakos átvállalja a fizetést, az a kevesebb összeget fizeti.  
  
Kecskés Dezsőné kérdezi, hogy ő hogyan kapja meg a pénzét? Ők kifizették volna az egész 
terület után, de úgy nem, hogy ő fizet, a terület meg az övüké marad.  
 
Herber József polgármester véleménye szerint személyes sértődések vannak e mögött.  
 
Kecskés Dezsőné elmondja, hogy elajándékozhatják akinek akarják, ők nem tartanak rá 
igényt. Elmondja, hogy annak idején lett volna vevő erre a területre, beépítették volna, de az 
egyik tulajdonos megakadályozta.  
 
Bérces Antal képviselő javasolja, hogy fogadják el a felajánlást, ha van része bent az 
önkormányzatnak.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      60/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Babics Domonkos Győr,  
                  Cuha u. 40.sz. alatti lakos által felajánlott, tulajdonában lévő, Nagytevel 50 hrsz-ú 



 

 

                   belterületi ingatlan 6/120 részét és a Nagytevel 51 hrsz-ú belterületi ingatlan  
                  158/2560 részét ajándékként elfogadja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s ajándéko- 
                   zás lebonyolításáról gondoskodjanak. 
                  Határidő: 2012. április 30. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
 
 
h) Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda közegészségügyi ellenőrzése 
 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti a VM Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Pápai Kistérségi Népegészségügyi Intézete Nagytevel 
Napközi Otthonos Óvoda ellenőrzési jegyzőkönyveit, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Kisebb hiányosságok voltak. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólások: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy az adagolási útmutatót letöltötte az 
internetről. 
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint azért ezek nem olyan apró dolgok voltak.  
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy eddig ezekre nem volt szükség, ezt új 
jogszabály írja elő.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy azt a jogszabályt, amire az ÁNTSZ hivatkozott, 
2011. augusztusában hirdették ki.  
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy most járják végig az önkormányzatokat, 
most fogják kérni mindenkitől ezeket a dolgokat. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy az egyik dolog volt, hogy nincsenek betartva, illetve 
ez egy ajánlás, de az egy másik, hogy nem volt adagolási útmutató, nincs mihez viszonyítani 
az adagolást, nincsen mérőedények. 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy vannak és voltak és mérőedények. 2011. 
augusztusában jelent meg ez az új jogszabály, eddig is annyit adtak, a merítőkanalaik 4,5 dl-
esek. Eddig annyi volt a kiszabat. Megnézte az újat, annyiban változott, hogy amit eddig kész 
adagként kellett kiadni, tehát a 10-12 dkg hús, most annál kevesebbet nem lehet adni nyersen. 
Több lehet, de kevesebb semmiképpen sem. Ezen túl ki kell függeszteni a faliújságra. 
 
                   



 

 

i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Nagytevel Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyteveli víztározónál kialakított „Fenyves” fürdőhely 
hosszú távú bérleti hasznosítására pályázati kiírásra érkezett, Varga Szilárd Nagytevel, 
Kossuth u. 29. sz. alatti lakos pályázatát érvényesnek minősítette, a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánította, mivel a pályázó által megajánlott bérleti díj jóval 
alacsonyabb volt az önkormányzat által elvártnál. 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel 053 hrsz.-ú, kivett 
„víztároló és töltés” megnevezésű külterületi ingatlan „a” alrészletére – versenytárgyalás után 
– öt éves albérleti szerződést köt Urbán Tamás vállalkozóval. 
Csatlakoztunk az Országos szemétszedési akcióhoz, melyen 6 fővel fogunk részt venni, ami 
április 23-án lesz, a Föld Világnapján.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a szemétgyűjtésnek napi szinten 
működni kellene, nemcsak ilyen országos akciókkor, ha csatlakozunk hozzá, mert nagyon 
szemetes a falu.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a községen átmenő főútról van szó ebben az 
akcióban.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy véleménye szerint akkor is úgy kellene működni, 
hogy pl. hetente a közmunkások elmennek a falu közigazgatási határáig és összeszedik a 
szemetet. Nem úgy kellene, hogy a nagyját összeszedik, mikor meg elkezdenek füvet nyírni a 
fűnyíró a papír zsebkendőket, papírdarabokat szórja szét.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ezért lenne jó a kamera rendszer, azzal meg 
lehetne figyelni, hogy ki szemetel.  
 
Lábel János elmondja, hogy a tulajdonosoknak kell rendet tartani maguk előtt. Mikor a 
nagyteveliek szedték a szemetet, a homokbödögeiek kinevették. Sajnos olyanok az emberek, 
hogy szemetelnek. Rá kell az embereket szoktatni, hogy legalább a saját házuk körül rendet 
csináljanak. Ő rendben tartja a háza elejét. Arra kell embereket alkalmazni, hogy összeszedjék 
a házak előtt a szemetet?  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy vannak a faluban ilyen kritikus pontok, például a 
német házak, ahol nem lakik senki, vagy a templom. A templom és a plébánia előtt nagyon 
sok szemét van mindig. Ezt Lábel János felvethetné egyházi összejövetelen.  
 
Lábel János elmondja, hogy ő egyházi összejöveteleken is el szokta mondani a véleményét. 
 



 

 

 
j) Pályázat benyújtása 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 4/2012.(III.1.) BM. rendelet 
alapján, önkormányzatunk pályázatot szeretne benyújtani térfigyelő kamera rendszer 
telepítésére. Összesen 6 kamera kerülne elhelyezésre. Kettő a turistaháznál, kettő a 
faluközpontban, kettő pedig a Táncsics és Rákóczi u. csomópontjában. A beruházás 80 %-os 
támogatottságú, s legalább a támogatás 5 % költség erejéig közfoglalkoztatottat kell 
alkalmazni az építés során. A beruházás teljes költsége:  3.347.238,-.Ft. Az igényelt 
támogatás: 2.574.798,-Ft, az önerő pedig 772.440,-Ft. Javasolja, hogy nyújtsák be a 
pályázatot, s az önerőt a költségvetésből biztosítsák. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy éppen itt van Csuka István, tőle kérhetünk 
tájékoztatást.  
 
Csuka István elmondja, hogy ő hívta fel a figyelmet erre a pályázati lehetőségre, de nem 
kíván ebben részt venni, mert helyi dolog, de a segítségét felajánlja. Véleménye szerint ennek 
a rendszernek ki kellene építeni legalább a törzsét. Egy bővíthető rendszer kell, amit később 
lehet továbbfejleszteni, bővíteni. Van olyan település, akinek most 200.000,- Ft-ja van, de 
1.000.000,- Ft-os ajánlatot kért, hogy mi fér abba bele.   
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy amit WI-FI-s rendszert telepítettek működnek-e? 
 
Válasz: 
 
Csuka István válaszában elmondja, hogy igen, működnek. Nagyon fontos kritériuma a 
rendszernek, mint minden egyéb dologban, a minőség. Fel lehet tenni jobb és rosszabb 
minőségű antennákat. Tökéletesen működnek, de úgy kell kiépíteni. Ezeknek az antennáknak 
fizikálisan látni kell egymást. Olyan pontot kell keresni, amit semmi nem zavar. Sem egy 
újonnan épülő ház, vagy fa, stb.  
 
 
Hozzászólás: 
 
Herber József polgármester kérdezi, hogy a vezetékes rendszer annyiból előnyösebb, ha ott pl. 
ház épül, nem zavarja a rendszert?  
 
Válasz: 
 
Csuka István válaszában elmondja, hogy pontosan így van. 
 



 

 

Hozzászólás: 
 
Herber József polgármester kérdezi, hogy milyen oszlopokra lehetne telepíteni? 
 
Válasz: 
 
Csuka István válaszában elmondja, hogy az EON-nal szinte lehetetlen megegyezni, nagyon 
drága az oszlop bérlet. Havi szinten 27-30.000,- Ft között kérnek oszloponként. Az Invitellel 
lehet egyeztetni, mivel a falu fizet oszlopbérletet, meg természetesen meg lehet nézni a WI-
FI-s rendszert is. Lehet a törzset kábeles rendszerben megépíteni, majd ahhoz csatlakoztatni a 
WI-FI-s rendszert. A lényeg az, hogy a törzs meg legyen, mert az a jelentős összeg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatel-     
                   látást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részle-   
                   tes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján, a közbiztonság növelé-  
                   sét szolgáló fejlesztések megvalósítása címen pályázatot nyújt be a Nagytevel tér- 
                   figyelő kamerarendszer telepítése. 
                   Az építési beruházás összege:                                         3.347.238,- Ft, melyből 

− az igényelt támogatás összege:                 2.574.798,- Ft, 
− önerő:                                                           772.440,- Ft. 

                    Az Önkormányzat az önerőt – 2012. évi költségvetése terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: Herber József polgármester 
 Kelemen László körjegyző 

 
  
k) Pápai Vízmű részvények vételi ajánlata 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy futár hozta a mai napon a 
Vízmű levelét. Ezt követően részletesen ismertette a levelet. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólások: 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy egyszer már ilyet elutasítottak, ami nem biztos, 
hogy indokolt volt. Nem tudja, hogy milyen arányban van bent részük.  
 



 

 

Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak részesedése, vagy mennyi a 
Vízműnél? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó válaszában elmondja, hogy igen van részvénye az 
önkormányzatnál a vízműnél, 1.100.000,- Ft-értékben.  
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy kapott-e rá az önkormányzat osztalékot? 
 
Válasz: 
 
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó válaszában elmondja, hogy nem kapott.  
 
Hozzászólás: 
 
Herber József polgármester javasolja, hogy önkormányzatunk ne vásároljon vízmű részvényt. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

      62/2012.(III.22.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű   
                  Zrt. részvényeiből nem kíván vásárolni. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. április 5. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

                    Kelemen László körjegyző 
 

 
Herber József polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás: 
 
Lábel János megkérdezi, hogy a falu végén lévő, Kossuth és Szederfa utca közti háromszög 
belterület-e? 
 
Válasz: 
 



 

 

Herber József polgármester Lábel Jánosnak válaszolva elmondja, hogy az a rész külterület. 
Annak a bérleti díja is 2,- Ft, mint a másik területeké.  
 
Hozzászólások: 
 
Lábel János elmondja, hogy a földeket egy önkormányzati ciklusra, 4 évre kellett volna bérbe 
adni. Probléma lesz, ha valaki elveti lucernával, de csak 1 éves szerződést kötnek vele. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy megoldották ezt a problémát. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy mint már említette, a hídpillért a malomnál jó 
lenne megcsinálni. Továbbá már elhangzott, hogy a művelődési házról leveszik a táblát. Az 
sem történt meg. Elmondja, hogy a belterületi utaknál sok helyen ki van kopva az út patka. 
Ott törik le az út. Jó lenne, ha végigmennének a közmunkások és kipótolnák, mert nem lesz rá 
több millió forintja az önkormányzatnak megcsináltatni.  
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy folyamatban van, de jelenleg kevés az 
ember. Nincs olyan dolgozó jelenleg, aki vezetni tudja a gépjárművet. Közben ő szokta 
vezetni. Nagy Sebestyénnek kellene szólni, hogy az egy kupacba leöntött murvát hordja 
széjjel kisteherautójával. 
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a murvát oda kell tenni, ahova 
való, nem kupacba. Nagy Sebestyén elhozta volna a murvát visszfuvarba, mindig amennyi 
kell és oda öntötte volna, ahová kell. Csak szét kellett volna kotorni. Most többször meg lesz 
mozdítva, persze, hogy nincs rá ember. Ő szólt ez ügyben Nagy Sebestyénnek, megcsinálja, 
de ki kell fizetni. Tavaly is dolgozott valamit, ami nem lett kifizetve.  
 
Lábel János megkérdezi, hogy nem lehetséges-e, hogy ameddig nem lesz a gépjárműre sofőr, 
a képviselők felváltva vállalják? Nagy segítség lenne az önkormányzatnak és a falunak is.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy véleménye szerint, ameddig az önkormányzat 
gépkocsi vezetője meggyógyul, valakit fel kell venni ideiglenesen, akinek van jogosítványa.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs olyan ember, aki szóba jöhetne.  
 
Beszprémi Lajos elmondja, hogy le kellene zárni a „kutya ügyet”. A szomszéd kutyája egész 
télen kint futkosott, a feleségét majdnem megharapta. Mindennek elmondta a szomszéd, 
mikor megkérdezte tőle, hogy meddig akar tüzelni.  
 



 

 

Herber József polgármester elmondja, hogy véleménye szerint ez személyes ügy, mint 
önkormányzat nem tudnak vele mit kezdeni. Feljelentést kell tenni.  
 
Beszprémi Lajos elmondja, hogy mikor az ő kutyája kiment az utcára, őt is felszólították. 
Egyik embernek elnézik, a másiknak nem. 
 
Kelemen László elmondja, hogy azt javasolja Beszprémi Lajosnak, hogy tegye meg a 
rendőrségen a feljelentését, bizonyítsa az állítását, elindul az eljárás.  
 
Beszprémi Lajos elmondja, hogy mindent letagadnak. Nincs megengedve a tüzelés sem, de a 
szomszédja mégis tüzel. Ez már 20 éve probléma.  
 
Lábel János elmondja, hogy feléjük is minden nap füst van, mégsem kiabál senki sem. 
Véleménye szerint ez a veszekedés kölcsönös mindkettőjük részéről.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 26 perckor bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Herber József Kelemen László 
 polgármester körjegyző 


