Szám: 260-7/2012.

NAGYTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23. napján 18 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2
Nagytevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8562 Nagytevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23. napján 18
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel – Polgármesteri hivatal
Az ülés típusa: Rendkívüli
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Herber József polgármester, Bérces Antal, Kecskeméti Benő és
Orbán Sándor képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László körjegyző
- Obermajer Andrásné jkv. vezető
- Nagy László SE elnöke
- Pillerné Fódi Ilona óvodavezető
A lakosság részéről megjelent: 4 fő.
Herber József polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak az alpolgármester úr hiányzik, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt igazoltan van távol. A rendkívüli ülésünket azért kellett összehívni, mert elnapoltuk a döntést az óvoda átszervezésével kapcsolatban. A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda intézmény átszervezése

Herber József
polgármester

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta
következő határozatát:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását.
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Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy lejárt határidejű határozatok a
két ülés között eltelt rövid idő miatt nincsenek, ezért végrehajtásukról sem készült beszámoló.
Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, az előbb említett
ok miatt, átruházott hatáskörben nem születettek polgármesteri döntések.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda intézmény átszervezése
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen elnapolták e napirendi pontban a döntéshozatalt. Kettő alternatíva volt ott feltüntetve. Az egyik,
hogy Homokbödöge és Nagytevel hozna létre egy társulást, a másik, hogy a meglévő
adászteveli-nagygyimóti társuláshoz csatlakozzanak. Ezt követően beszélt ez ügyben mindkét
érintett polgármesterrel. Ők ragaszkodnak az eredeti verzióhoz, ahhoz, hogy a meglévő társuláshoz csatlakozzanak. Illetve az adászteveli polgármester nem kívánja azt felbontani, jól működik Nagygyimóttal közösen. A homokbödögei polgármester pedig úgy nyilatkozott, a képviselő-testület döntése alapján, hogy tartják magukat az eredeti verzióhoz, tehát a meglévő
társuláshoz csatlakoznak. Az a kérdés, hogy a nagyteveli képviselő-testület hogyan dönt.
Csatlakoznak-e a társuláshoz az óvodával, vagy nem?
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy ő nem tud eredeti verzióról, mi volt az eredeti
Homokbödöge és Adásztevel részéről? Tudomása szerint a körjegyzőségről volt szándék,
nem határozat, mikor közösen leültek. Az óvodáról nem volt semmilyen eredeti.
Válasz:
Herber József polgármester elmondja, hogy lehet, hogy rosszul fejezte ki magát, de az volt a
homokbödögei képviselő-testület álláspontja, azt tervezték el, hogy a meglévő társuláshoz
csatlakoznak.
Hozzászólás:
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy mikor volt az álláspontjuk? Ezt nem kellett volna nekik
tudni?
Válasz:
Herber József polgármester elmondja, hogy a homokbödögei testület mit beszélt meg, vagy
hogyan, az ő dolguk. Most erről nyilatkozott a polgármester.
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Hozzászólások:
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy akkor patt helyzetbe kerültek, magyarul akkor nincs
miről beszélni.
Kecskeméti Benő képviselő egyetért az előtte szóló képviselővel.
Herber József polgármester véleménye szerint azt kell eldönteniük, hogy csatlakoznak-e
Adásztevelhez, vagy nem.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ettől a pillanattól kezdve nincs mit választani.
Herber József polgármester elmondja, hogy januártól, mikor meglesznek az átszervezések a
közös önkormányzati hivataloknál, nem tudják, hogy mi lesz. Elviekben megállapodtak, minden képviselő ott volt, hogy a három község létrehozza a közös önkormányzati hivatalt.
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy azzal mi a helyzet?
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy Fodor Béla adászteveli polgármester
szerdán megy dr. Áldozó Tamás pápai polgármesterrel tárgyalni. A képviselő-testület megbízta, hogy keresse meg a polgármestert és beszéljenek a lehetőségekről. Nem tudja, hogy milyen választ fog kapni.
Hozzászólás:
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy pápai óvodával nem tudnak-e társulni?
Válasz:
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő válaszában elmondja, hogy azt nem gondolja, ugyanis Pápán
nincsenek önálló óvodák, hanem városi óvodák címszó alatt az egy társulás. Annak van egy
intézményvezetője, a többi tagintézményként működik. A csókai óvodában van az intézmény
vezető.
Hozzászólások:
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy ha a körjegyzőség ott lenne, akkor nem lehetne tagintézmény Nagytevel Pápánál?
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy arra mit szóltak, hogy újra tárgyalják, hogy melyik legyen a vezető intézmény?
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy Fodor Béla adászteveli polgármester
annyit mondott neki, hogy ők nem lépnek ki a meglévőből.
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Hozzászólások:
Orbán Sándor képviselő elmondja, ha csatlakozik hozzá két másik óvoda, lehet azt újra tárgyalni.
Herber József polgármester elmondja, hogy Fodor Béla polgármester azt mondta, hogy januárig mindenképpen várnak. Utána mit lép Nagygyimót, a közös önkormányzati hivatallal belépnek Pápára, nem tudni.
Orbán Sándor képviselő megkérdezi a vezető óvónőt, hogy őt ez mennyire zavarja?
Válasz:
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő elmondja, hogy őt egyáltalán nem zavarja, ezt már elmondta
a polgármester úrnak is, annak a ténye, hogy ki a gesztor önkormányzat. Igazából a jövőről
van szó. Ha eljön annak az ideje, hogy össze lesz vonta a két óvoda, akkor nem tudja, hogy a
nagyteveli szülők mit mondanak arra, ha esetleg azt mondják, hogy Adásztevelre kell vinni a
gyerekeket. Minőségében más óvoda? Ők ilyenre gondolnak.
Hozzászólások:
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy ez egy formalitás lenne.
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő elmondja, hogy igen, formalitás lenne. Ő is futott ezzel kapcsolatban már egy kört, neki is vannak kollégái, akik már társulásban vannak. Azt mondták,
hogy a munkájukat igazából ez nem teszi mássá, ugyan úgy dolgoznak, mint ahogy előtte
dolgoztak, ugyan azok a feladataik, mint amik előtte voltak. Ebben nincs különbség.
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy lesz-e 15 gyerek ősztől, hogy az összes normatívát le
tudják kérni?
Válasz:
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő véleménye szerint reméli, hogy lesz.
Hozzászólások:
Beszprémi Vendel hozzászólásában elmondja, hogy itt az a helyzet, hogy melyik óvónő kapja
meg a vezetői pótlékot.
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint annál egy kicsit több.
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő véleménye szerint ez is benne van. A gesztor óvoda vezetője
a magasabb vezető, a többiek csak tagintézmény vezetők.
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint pattá tették őket. Elmondja, hogy már el kellett
volna kezdeni egy tárgyalás sorozatot a körjegyzőséggel kapcsolatban, a leosztások, kinél mi
lesz, hogy lesz. Ha ez nem jön össze, akkor nekik is Pápát kell megkeresni, ahhoz csatlakozni.
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Közigazgatásilag
szintén
határosak
a tapolcafői határrésszel. Ne hagyják magukat
ennek a két községnek a foglyává tenni, elég volt 20 évig ez a kényszerű házasság
Homokbödögével.
Orbán Sándor képviselő nem érti, hogy Homokbödöge miért ódzkodik attól, hogy a két község csinálna egy társulást.
Bérces Antal képviselő véleménye szerint ők valamit biztos alkudoztak egymással, amit a
nagyteveliek nem alkudoztak. Ők már előbbre vannak ebben a dologban. Ő csütörtökön
szembesült ezzel az egész óvodai dologgal. Kiderült, hogy Homokbödöge és Adásztevel már
meg is egyeztek.
Kecskeméti Benő véleménye szerint Homokbödöge lépett, mert ők próbálták azt kiharcolni,
hogy Nagytevelen legyen a körjegyzőség központja. A két ellenérdekű fél akkor próbál más
fegyverhez nyúlni.
Herber József polgármester véleménye szerint valamilyen pozíciót ki kell alakítani. Minden
nem lehet egy helyen.
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő kérdezi, hogy abban mikor lesz döntés, hogy hogyan lesznek
a körjegyzőségek?
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy augusztus 31-ig lesz döntés, de
januártól már működni kell neki. Az a 4 hónap átmeneti időszak lesz.
Hozzászólások:
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy mikor a 3 képviselő-testület összeült megegyeztek,
hogy hárman csinálnak közös hivatalt. Most viszont kiderül, hogy az adászteveliek ugrálnak
Pápa fele.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy szívesen becsatlakoztatnák őket Pápára, hogy ne legyenek ilyen picik, mert a 2160 főből hamarosan lehet 2000 fő alatti létszám. Továbbá azt
szeretnék, hogy minél nagyobb legyen a pápai körzet. Véleménye szerint fogadják, nem probléma.
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő véleménye szerint minden elszemélytelenedik.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy olcsóbban kell mindent megoldani, ezt kellene
mindenkinek átérezni, hogy a dolgok erre felé mennek.
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő véleménye szerint ebből senki nem jön ki jól.
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint főleg a vidék nem.
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Herber József polgármester véleménye szerint, ha Pápához csatlakoznának, mindig
megmaradna egy bizonyos alárendelt szerep.
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint van másik, pozitív oldala is. A pályázatoktól
kezdve egy nagyobb odafigyelés, egy nagyobb információ tömeg.
Bérces Antal képviselő véleménye szerint egy 50 milliós pályázathoz jelenleg nem férünk
hozzá, mert nem ilyen kis településekre szabják, de ha Pápa oszt le belőle, többhöz jutnánk
mint most, mert így semmihez nem jutunk hozzá. Úgy gondolja, hogy Kecskeméti Benő képviselő is erre gondolt.
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint a pályázatokat önkormányzatoknak írják ki, nem
befolyásolja, hogy Pápához csatlakozunk-e, mert az 50 milliós pályázatot nem fogja tudni
megbontani.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy nagyobb feladattömegre berendezkedő irodai apparátus jön össze. Ha nagyobb a feladattömeg, akkor bizonyos rész dolgokba, speciális ismeretekbe is egy olyan csapat verbuválódhat össze, ami tudja hozni azt, amit el lehet várni egy
nagyobb összetételű csapattól. Olyan specifikus dolgok jöhetnek ott létre, ami a mi kis helyi
csapatunknál biztos, hogy nem jön össze. Nem akart senkit megsérteni, azt hozzáteszi.
Bérces Antal képviselő véleménye szerint most a körjegyzőséget hagyják, megegyeztek
Homokbödögével és Adásztevellel. Azért lebegtetni kellene azt, hogy Nagytevel is tud menni
Pápa fele. Azért ott megint egy alku pozíciót tudnak kiharcolni.
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint érdemes lenne a polgármestert megkeresni.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy neki egy fájó dolog, hogy az óvodával kapcsolatban
senki nem szólt semmit.
Orbán Sándor képviselő szerint mindig a könnyebb megoldás fele mennek. Nem tudja, hogy
miért félnek a munkától. Ha a két falu csinálná, valakinek meg kellene szervezni ezt a társulást.
Herber József polgármester elmondja, hogy a homokbödögei polgármester azzal érvelt, hogy
ha a 3 falunak lesz közös önkormányzati hivatala, akkor úgyis a társulás is egyben lesz. Az
más kérdés, hogy Nagygyimót marad-e bent, vagy nem.
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, ha beledugják a fejüket így, kérdezi a jegyző úrtól, ez
egy intézmény fenntartó társulás, ennek van egy vezetője, az egy meghatározott ideig tölti be
azt a posztot, 5 évig?
Válasz:
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy igen, a jogszabály szerint.
Hozzászólások:
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Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy akkor 5 évente pályázni kell a posztra. Ha
most nem, pár éven belül van esély, hogy a szakmaiság kerüljön mindenképpen ezen
intézmény élére.
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint a szakmaiság őket olyan nagyon nem érdeki, mert
a nagyteveli óvoda jó. A másik kettő milyen, az teljesen mindegy. A nagyteveli óvónők nem
mennek el, azok itt lesznek.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy Pillerné pénze akkor lenne ott, ha ő lenne ennek
az intézménynek a vezetője.
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint Pillerné pénze akkor van ott, ha a képviselők azt
mondják, hogy jól dolgozik.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy akkor lenne ott, ha ő lenne ennek a vezetője. Egy
pályáztatási rendszerben a szakmaiság már meghatározó.
Herber József polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Napközi Otthonos Óvodát
át kívánja szervezni oly módon, hogy csatlakozik az Adásztevel-Nagygyimót Községek Intézményfenntartó Társulásához, melynek társulási megállapodásában foglaltakat elfogadja.
A tervezett döntés intézményi kihatása: Az önálló intézmény tagintézménnyé válik.
A tervezett döntés munkajogi következménye: Az intézmény vezetője magasabb vezető
beosztásból vezető beosztásba kerül, a közalkalmazott dolgozók felett a munkáltatói jogokat a
társulás székhelye szerinti intézmény vezetője gyakorolja.
A tervezett döntés pénzügyi kihatása: Az intézmény gyermeklétszámára jutó társulási
normatívák igényelhetők lesznek. A gyermeklétszámra jutó normatív támogatások a
gyermeklétszám arányában kerülnek megosztásra társult önkormányzatok között, függetlenül
attól, hogy székhely-, vagy tagintézménybe járó gyermekek után veszik igénybe a társult
önkormányzatok a támogatást.
Felelős, határidő megjelölése:
1./ Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda alkalmazotti közösségének véleménye beszerzése.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona óvodavezető Határidő: 2012. május 10.
2./ Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda SZMK véleménye beszerzése.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona óvodavezető Határidő: 2012. május 10.
3./ Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésének beszerzése.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 10.
4./ Társult Intézmények fenntartói véleményének beszerzése a csatlakozáshoz.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 10.
5./ Szakértői vélemény beszerzése – a tervezett intézkedés véleményezése céljából.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 20.
6./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal – fejlesztési tervre épített – szakvéleménye
beszerzése.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 20.
7./ Intézmény átszervezéséről döntés.
Felelős: Herber József polgármester Határidő: 2012. május 31.
Kelemen László körjegyző
8./ Költségvetési rendelet módosítása.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. augusztus 31.
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9./ Intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona óvodavezető Határidő: 2012. augusztus 31.
Felkéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Nagytevel község becsatlakozzon az
Adásztevel-Nagygyimót Óvodatársuláshoz, szavazza meg a határozati javaslatot.
Hozzászólások:
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy kénytelen megszavazni. Ha nem szavazza meg, akkor
mástól is elesik a falu. Különben nem szavazná meg.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy az a remény megvan, hogy ennek az intézménynek a vezetője pár éven belül lehet Nagytevel.
Herber József polgármester elmondja, hogy próbált érvelni azzal, hogy az adászteveli oktatás
színvonala hagy még kívánni valót maga után. Ezzel Fodor Béla polgármester is tisztában
van, de nem tartották ezt szem előtt.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
87/2012.(IV.23.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Napközi
Otthonos Óvodát át kívánja szervezni oly módon, hogy csatlakozik az AdásztevelNagygyimót Községek Intézményfenntartó Társulásához, melynek társulási
megállapodásában foglaltakat elfogadja.
A tervezett döntés intézményi kihatása: Az önálló intézmény tagintézménnyé
válik.
A tervezett döntés munkajogi következménye: Az intézmény vezetője magasabb
vezető beosztásból vezető beosztásba kerül, a közalkalmazott dolgozók felett a
munkáltatói jogokat a társulás székhelye szerinti intézmény vezetője gyakorolja.
A tervezett döntés pénzügyi kihatása: Az intézmény gyermeklétszámára jutó
társulási normatívák igényelhetők lesznek. A gyermeklétszámra jutó normatív
támogatások a gyermeklétszám arányában kerülnek megosztásra társult
önkormányzatok között, függetlenül attól, hogy székhely-, vagy tagintézménybe
járó gyermekek után veszik igénybe a társult önkormányzatok a támogatást.
Felelős, határidő megjelölése:
1./ Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda alkalmazotti közösségének véleménye
beszerzése.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona óvodavezető Határidő: 2012. május 10.
2./ Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda SZMK véleménye beszerzése.
Felelős: Pillerné Fódi Ilona óvodavezető Határidő: 2012. május 10.
3./ Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésének beszerzése.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 10.
4./ Társult Intézmények fenntartói véleményének beszerzése a csatlakozáshoz.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 10.
5./ Szakértői vélemény beszerzése – a tervezett intézkedés véleményezése céljá-
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ból.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 20.
6./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal – fejlesztési tervre épített – szakvéleménye beszerzése.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. május 20.
7./ Intézmény átszervezéséről döntés.
Felelős: Herber József polgármester Határidő: 2012. május 31.
Kelemen László körjegyző
8./ Költségvetési rendelet módosítása.
Felelős: Kelemen László körjegyző Határidő: 2012. augusztus 31.
9./ Intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása
Felelős: Pillerné Fódi Ilona óvodavezető Határidő: 2012. augusztus 31.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2012. május 10., 2012. május 20., 2012. május 31., 2012. augusztus 31.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző
Herber József polgármester elmondja, hogy a Pápakörnyéki Vízitársulattól érkezett egy levél,
melyben hivatkoznak arra, hogy a Kormány megint kevesebb pénzt juttatott a Vízitársulat részére a határban lévő, termőföldek között lévő árkok, vízfolyások tisztítására. A küldöttgyűlés
hozott egy olyan határozatot, hogy egyéb társulati hozzájárulást állapítottak meg minden 10
ha feletti területtel rendelkező tag és földtulajdonos részére. Ezt követően ismerteti a levelet.
Nagytevel Önkormányzat is érintett ebben, az összes 297,1307 ha külterületi rész után, kell
fizetni 62.397,-Ft-ot. Ezt a törvény előírja és kötelezhetnek bennünket rá. Ezt a pénzt be kell
fizetni.
Hozzászólás:
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy foglalkoznak is azokkal az árkokkal?
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy nem nagyon foglalkoznak, megint a
közmunkásokra hivatkoznak, hogy kevesebb a közmunkás, kevesebb a pénz. Tavaly, mikor
volt pénz, volt közmunkás, akkor sem tisztították. Egyedül Homokbödöge és Ugod között
levő patakot látta, hogy kitisztították. Ő is fizet, mint magánszemély, mert ő is használ 12 hat, de nem látja értelmét.
Hozzászólások:
Kelemen László körjegyző véleménye szerint rájuk kell kérdezni, hogy mikor végzik a munkát.
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint egy konkrét igényt be kellene jelenteni, hogy
mit akarunk. Ha nem is tudják, hogy mit akarunk, akkor ne is várjuk azt, hogy ők bennünket
meg fognak keresni. Ott vannak a Kossuth utcával párhuzamosan azok a nagy telkek, rétek, ez
fontos számunkra, mert látta, hogy már betemették a másik oldalt, ha lesz egy kis özönvíz
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szerű állapot, akkor itt úsznak a házak. Elmondta ezt már párszor. Tehát azt az árkot
jó lenne újra megkotorni, ami a réteken megy végig.
Herber József polgármester elmondja, hogy ezzel az a probléma, hogy csak a külterületekkel
foglalkoznak, azok után fizetnek.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ott olyan gond van, hogy az megy egy külterületi
szakaszon. Tehát a Darza patakkal csatlakozik valahol és ott is állítólag problémák vannak.
Ha azt rendbe tennék, akkor már lenne esése, lefolyása, mert amúgy nem igen van.
Herber József polgármester elmondja, hogy megkereste Nagy László SE elnök, hogy a salakos, tenisz pályát egy füves kis foci pályára szeretnék megcsinálni. Kellene oda kb. 20 m3
föld, kb. 30 kg fűmag, elteregetnék, lehengereznék, elgereblyéznék. Az a kérdés, hogy ebben
partner-e a képviselő-testület. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Bérces Antal képviselő szerint jó, ha hasznosítva van az a pálya.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy 5 év eltelt a pályázat után. Sajnos nem jött össze, a kiszolgáló része nem lett kialakítva, oda kellett volna sok minden ahhoz, hogy teniszezni lehessen. Különösebben igény sem volt rá. Ennek függvényében próbálták azt a dolgot megcélozni, hogy befüvesítenék, a kapukat nem cipelnék össze-vissza a pálya egyik végétől a másikig,
mert abban mennek tönkre. Normális körülmények között meg lehetne oldani a kispályás dolgot. Megcsinálnák a fiatalok.
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy a salakos pálya miért nem jó focizni?
Válasz:
Nagy László SE elnök válaszában elmondja, hogy jobb a füves pálya.
Hozzászólás:
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy arra egyszerűen csak felterítés menne? Alatta murva van.
Válasz:
Nagy László SE elnök válaszában elmondja, hogy 2 cm-es felterítés. Valóban murvával van
az alapja, arra van ráhengerelve 2 cm-es agyagréteg, ami tartja a nedvességet, úgy jött rá egy
öregebb és egy finomabb salak. Most földdel meg lenne rakva. A vízháztartás meglenne.
Hozzászólások:
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ott van mellette az Emil által tervezett kender
áztató. Javasolja, hogy azt zárják le, mert a pályára is folyik a csapadékvíz.

Orbán

Sándor

képviselő

kérdezi,
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hogy összesen mennyi költség lenne ez?

Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy olcsóbb termőföld 22.600,- Ft + ÁFAba kerül, nagy tételben olcsóbb a fűmag, kb. 100.000,- Ft.
Hozzászólások:
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ő megszavazza, de strand takarításkor nem egy-két
embert szeretne ott látni.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy próbálják a pálya környékét rendbe tenni, faágakat levágni, szemetet összeszedni, stb. A strandon tűlevél mindig lesz. Lehet, hogy jobb lenne kiszedni, jobb lenne a vízháztartás ott is.
Kecskeméti Benő képviselő javasolja, ha Lábel Lászlót megkeresnék, nem lehetne-e olcsóbban földet szerezni.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy több helyen is meg kell nézni. Elmondja, hogy pályáztak erre a látványsportos dologra. Abba is bele lehetett volna tenni, de nem tették bele. Betettek egy gyeplazítót, fűfelszedő adaptert. Az MLSZ-nél kellett pályázni. Sok társaságnak elküldték a felhívást, akik a társasági adójuk egy részét odaadhatják egyesületeknek a meghatározott 5 látványsportba. Ez a Kormányrendelet tavaly lépett életbe. Ezzel az adójukból még
írhatnának le plusz dolgokat. Pályáztak 700 ezer forintot, ennek 30 %-a önrész, ami kb. 200
ezer forint, 500 ezer forintot kellene összeszedniük ebből a társasági adóból a vállalkozóktól.
Sajnos nincs olyan nagy ismeretségi köre, hogy fel tudja térképezni a dolgot, meg ez egy újdonság, sokan nem is tudnak róla.
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy ezt nem ilyen kicsi sportegyesületeknek találták ki.
Nagy László SE elnök elmondta, hogy nagytevelieket keresett meg, de nem járt eredménnyel.
Megkéri Orbán Sándor képviselőt, hogy a biztosítón keresztül legyen a segítségükre. A vállalkozások részére is ez egy kedvezményes dolog. Nem az államnak adják a társasági adójuk
bizonyos százalékát, hanem egyesületeknek.
Orbán Sándor képviselő megkérdezi Nagy László SE elnököt, hogy nem tudna-e abban segíteni, hogy a futballpálya fűnyírását a sportolók végezzék, mint régen?
Válasz:
Nagy László SE elnök elmondta, hogy van egy másik traktor, azon van gyűjtő. Ha rendbe
lenne téve, meg tudnák oldani, még talán benzint is tudnának venni. Annak idején az a gép az
egyesület nevére lett véve.
Hozzászólás:
Herber József polgármester elmondja, hogy az a gép sajnos el van használódva. Kb. 60-70
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ezer forintot rá kellene költeni.
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy annyi pénzért egy ráülős traktort megéri megcsináltatni.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy egy olyan traktor 500-600 ezer forint.
Herber József polgármester véleménye szerint ez összetettebb dolog, motor kell bele.
Orbán Sándor képviselő megkérdezi, hogy elvitték-e szakemberhez, aki megmondja, hogy
mennyiért csinálja meg?
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy tavaly Süle Zoltán csinálta meg a
ventillátor részét, önindítóját, ő nem kért pénzt. Ha elvisszük egy szakszervízbe, aki
megcsinálja számlásan, az elég komoly pénz.
Hozzászólások:
Orbán Sándor képviselő 280.000,- Ft-ért nagyon jó gépet látott ott, ahol Süle Zoltán dolgozik.
Herber József polgármester elmondja, hogy az övüké már 20 éves gép, elhasználódott.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy a focipályán használódik el a legkevésbé, mert ott kövek nincsenek, ilyen értelemben ott tiszta a terep.
Herber József polgármester megkérdezi, hogy egyetért-e a testület azzal, hogy a sportegyesületet támogassák annyival, hogy megcsinálják a tenisz pályát füves pályára, s ehhez földet és
fűmagot biztosítanak ?
Orbán Sándor képviselő támogatja a javaslatot.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
88/2012.(IV.23.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Sportpályánál
lévő salakos teniszpálya füves kispályás labdarúgó pályává való átalakítását
támogatja. Az átalakításhoz – költségvetése terhére - földet és fűmagot biztosít.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző

Herber József polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása,
vagy bejelentése?
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Hozzászólások:
Beszprémi Lajos kéri, hogy a testületi jegyzőkönyvekben a felszólalásoknál kerüljön bele a
jegyzőkönyvbe, hogy idős, vagy ifjú Beszprémi Lajos a hozzászóló. Többször leszólítják,
hogy mit mondott, és nem is tud róla, mert nem ő mondta.
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint úgy nem lehet megkülönböztetni, hogy idős, vagy
ifjú, mert nem egy család. Oda kell tenni a nevük után a címet.
Mivel több hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 37 perckor bezárja.
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