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Szám: 260-9/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N A G Y T E V E L  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 17. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 
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 Nagytevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8562 Nagytevel 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május17. 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, Bérces Antal, Kecskeméti Benő és 

Orbán Sándor képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László körjegyző  
- Obermajer Andrásné jkv. vezető 
- Kecskés Dezsőné élelmezésvezető 

   
A lakosság részéről megjelent: 6 fő. 
 
Herber József polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alap-
ján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak az alpolgármester úr hiány-
zik, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt igazoltan van távol. 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./ Az egyes önkormányzati rendeletek módosítása                                        Herber József      
                                                                                                                          polgármester  
 
2./ Pályázat – 2012. évi szociális nyári étkeztetés                                           Herber József 
                                                                                                                          polgármester                                                                                                       
     
3./ Vegyes ügyek                                                                                               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: 
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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, 4 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  

 a 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/                                
2012.(IV.19.) és 87/2012.(IV.23.)   számú lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról. 

  
Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben született polgármesteri döntés: 1 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
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 :  Az egyes önkormányzati rendeletek módosítása                                         
      E lő a d ó : Herber József polgármester        
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
2015. április 15-én lépett hatályba. Ezen törvény 254. § (2) bekezdése előírja az önkormány-
zatok számára, hogy 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.  
A környezetvédelmi rendeletünk 2. mellékletét hatályon kívül kell helyeznünk, mert a növé-
nyek telepítési távolságát korábban szabályozó Kormány rendelet hatályát vesztette, s az ön-
kormányzatokat jogszabály nem hatalmazta fel ebben a témában szabályozásra. A rendelet 21. 
§-ában a jelenlegi szolgáltatót kell szerepeltetnünk. 
A korábbi, az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet alapján megtör-
téntek 2004. évben a módosítások, a rendelet hatályban tartása nem indokolt. 
A Nagytevel Víztározó tó rendjéről szóló rendeletünk 1. mellékletében szereplő díjakat a ren-
delet-tervezet 1. melléklete szerint javasoljuk módosítani. 
Kecskeméti Benő képviselő úr előzetesen jelezte, hogy az állattartási rendelet módosítását 
szeretné kezdeményezni oly módon, hogy a ló és szarvasmarha tartók kötelesek legyenek ka-
rámmal biztosítani, hogy állataik ne tudjanak az ingatlanukról elkóborolni. Szerinte a villany-
pásztor nem megfelelő. E kérdésben a törvényességi osztállyal is történt egyeztetés, álláspon-   
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tunkat osztották, hogy nem lehet ilyet előírni, mert ez jóval nagyobb költséget jelentene a 
gazdáknak. A villanypásztor is megfelel erre a célra, csak arra kell figyelni, hogy mindig áram 
alatt legyen a vezeték. 
Módosítási javaslat:    
„4/A. §  Ló és szarvasmarha állattartó köteles gondoskodni arról, hogy állatai a tartási helyük- 
              ről ne tudjanak elkóborolni.” 
A rendelet-tervezet elkészült, a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt kö-
vetően részletesen ismertette a rendelet-tervezetet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy olyan meggondolásból javasolta az állattartási 
rendelet módosítását, hogy ő elismeri 95-98 %-os biztonságúnak a villanypásztort, de a 
kormányhivatali urak nem nagyon tudják a vidéki életet, hogy egy eb tartási rendeletet 
sokszor lehetetlen betartatni, amikor egy kóbor kutya elindul és megriaszt történetesen lovas 
karámban lévő állatot. Az a ló megy minden irányba. Megy akkor is a ló, ha nem talál 
takarmányt, mert a szokás rendszere kialakul. Amikor nincs bekapcsolva rendszeresen a 
villanypásztor, akkor szintén nekimegy. Ezek a dolgok előfordulnak és úgy látszik, a 
kormányhivatalnok urak nem akarják figyelembe venni, hogy vidéken még van kevés 
gazdálkodó, kerttulajdonos, aki szeret epret, gyümölcsöt, zöldséget termelni. Úgy néz ki, ezek 
a területek szabad prédák lesznek a későbbiekben is. Erről ennyi a véleménye. Jó lenne, ha 
több oldalról vennék ezt figyelembe. Tudja, hogy erős a lovas lobbi, de azt is tudjuk, hogy a 
lótartás manapság nem egy gazdaságos, jövedelmező ágazat, ebből adódik, hogy hobbi állat. 
Ebből adódik, hogy pénzes emberek hobbija ez. Úgy látszik erősebb lobbi érvényesül a 
kormányhivatalnál is. 
 
Herber József polgármester a képviselő úrral egyetért. Annyit fűz hozzá, hogy az lényegtelen, 
hogy ló, birka, tehén vagy akármilyen nagyobb testű állat, ha nem kap élelmet, vagy ha nincs 
bekapcsolva a villanypásztor, azt észreveszi. Ezt tapasztalatból tudja mondani. Elkóborol és 
sok helyen kárt is csinál.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy nem azt mondta, hogy az egész lovas karámot, de 
legalább a zöldséges kert felől illene beszabályozni. Jó lenne, ha ezt más szemmel néznék 
Veszprémben.  
 
Herber József polgármester véleménye szerint olyat be lehetne venni a rendeletünkbe, hogy a 
ló és szarvasmarha állattartó köteles gondoskodni arról, hogy állatai tartási helyéről ne tudja-
nak elkóborolni. Ez nincs konkrétan leszabályozva.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy kabaré az egész olyan szinten, hogy összetapossa 
a konyhakertet, ha ő most kárszakértőt kér, az belekerül valamennyi összegbe, nem is tudja, 
hogy tudnak-e keríteni ilyen embert. Másrészt egy eszmei kárt hoz létre. Ténylegesen nincs 
megoldva. Ez már nem először fordult elő. Tudja, hogy más helyeken is előfordult, hogy 
mentek a lovak, amerre tudtak. Ez probléma lesz a későbbiekben.  
 
Herber József polgármester megkérdezi, hogy az előbb említett módosítást betegyék-e a ren-
deletünkbe? 
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Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint igen. 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, ha nem gondoskodik, akkor mi van? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy akkor lehet szankciót alkalmazni, 
büntetést ki lehet rá róni. Ha egy 5 q-s ló beszabadul valahova, az tud kárt csinálni.  
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy most már nehéz szankciót alkalmazni, mert a sza-
bálysértési rendelkezéseket - mint ahogy mondta a polgármester úr – ki kellett vennünk az 
önkormányzati rendeletekből. Önkormányzat nem állapíthat meg szabálysértési rendelkezése-
ket. Megállapítjuk, hogy mi tilos, de nem mondhatjuk azt, hogy mivel azt megsértette, ennyi a 
büntetése. Itt csak a szabálysértési törvény alapján lehet eljárni. 
 
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy ezt vidéken lehet, ugye? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy a szabálysértési törvény alapján lehet a tényállás-
okhoz hasonlítani az elkövetett cselekményeket.   
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy magyarul azt jelenti, hogy fel kell jelenteni. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy igen. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy míg nem volt az új szabálysértési törvény meg lett-e 
büntetve valaki ilyen állattartási dolog miatt? Volt anyagi vonzata? Az ő képviselői ciklusuk 
alatt nem volt ilyen.  
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy igen, ebtartás végett, veszélyeztetés kutyával sza-
bálysértés miatt. Volt anyagi vonzata, még a bíróságra is ment az illető.  
Kérdezi, hogy a strand belépőjegy árakkal egyetért-e a testület? 
 
Hozzászólás: 
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Herber József polgármester elmondja, hogy ő körbenézett egy-két balatoni strandot, 
mindenhol magasabb a belépőjegy ára. Egyedül a káptalanfüredi alacsonyabb, 490,- Ft. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, megalkotta következő rendeletét: 
 
               7/2012.(V.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-  
               mányzati rendelete, az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 
               A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d:  Pályázat – 2012. évi szociális nyári étkeztetés                                            
     E lő a d ó :       Herber József polgármester  
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a 23/2012.(IV.18.) 
NEFMI rendelet, a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés cél-
jából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részle-
tes szabályairól. Ezt követően ismertette a rendelet 2. § (1) a) és b) pontjában meghatározott 
támogatási feltételeket. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 
legfeljebb 440 Ft, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 60 %-os 
támogatottságú, 40 % önerőt az önkormányzatnak kell biztosítani. 
Mivel a pályázat beadásának határideje május 10-e volt, a képviselő-testület tagjai előzetes 
döntése alapján benyújtottuk a pályázatunkat. Javasolja a következő határozat meghozatalát: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete, a települési önkormányzatok részére szociális 
nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának 
és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelet alapján 
Nagytevel Község Önkormányzat pályázatának benyújtását támogatja.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

       92/2012.(V.17.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
       zata: 

                   Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzat-
ok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támo-
gatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelet alapján Nagytevel Község Önkormányzat pá-
lyázatának benyújtását támogatja.  

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2012. június 1. 
                   Felelős: Herber József polgármester 
               Kelemen László körjegyző 
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3./ N a p i r e n d :   Vegyes ügyek                                                       
      E lő a d ó :         Herber József polgármester     
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda átszervezése 
     
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel és Nagygyimót 
Község Önkormányzata is megküldte a testületi határozatát, melyben hozzájárultak a 
csatlakozáshoz. A VM Kormányhivatal Oktatási Főosztálya a kérésünkre két szakértőt jelölt 
ki, akik közül a Veszprém megyeit választottuk. A hivatal e-mailben elküldte a testületi 
döntéseket, valamint a Kormányhivatal szakértő ajánlását, s eljuttattuk részére a nevelési 
programot, alapító okiratokat és szükséges adatokat. Megkötötte a szakértővel a vállalkozási 
szerződést. Ezt követően részletesen ismertette a szerződést. A Pápai Többcélú Kistérségi 
Társulás véleménye alapján nem ellentétes a csatlakozás a Kistérségi Társulás Intézkedési 
Tervével. A szakértő a mai napon elkészítette a szakértői véleményeket, melyek csatolásával 
megkértük a Kormányhivatal – fejlesztési tervre épített – szakvéleményének kiadását. Május 
utolsó napjaiban közös testületi ülésen hozzuk meg az átszervezésről a döntést.  2012. 
augusztus 1. napjával kellene csatlakoznunk, hogy a személyi ügyeket időben le tudjuk ren-
dezni. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt javasolja, hogy hagyják jóvá a közoktatási szakértő vállalkozási 
szerződését. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      93/2012.(V.17.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Napközi Ottho-   
                  nos Óvoda intézményi átszervezésével kapcsolatban, Schindler László Bánd, Pe- 
                  tőfi u. 106. sz. alatti lakos, német nemzetiségi közoktatási szakértővel kötött, 2012.  
                  május 14. napján kelt vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                  Határidő: 2012. június 1. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

 Kelemen László körjegyző 
 

      
b) Fűnyírási szerződés 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Vízmű megküldte az általa 
elkészített, részletes vállalkozási szerződést, melynek tervezetét a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismertette a szerződés-tervezetet. 
Javasolja, hogy a 80/2012.(IV.19.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 
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Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel 
kötendő, Nagytevelen a szennyvízátemelők körüli fűkaszálásról szóló, 2012. május 2. napján 
kelt megállapodást elfogadja.    
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Mivel hozzászólás nem volt javasolja, hogy fogadják el a szerződést. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      94/2012.(V.17.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2012.(IV.19.) határoza- 
                  tát az alábbiak szerint módosítja: 
                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű  
                  Zrt-vel kötendő, Nagytevelen a szennyvízátemelők körüli fűkaszálásról szóló,  
                  2012. május 2. napján kelt megállapodást elfogadja.    
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. június 1. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 
 
c) Kiadvány támogatása 
 
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Alapítvány az Emberi 
Értékekért támogatási kérelmét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhat-
tak.   
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy ezt a támogatási kérelmet megkapta a német nemzetisé-
gi önkormányzat is? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak még 
nem volt ülése.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a hivatalba e-mailben jött a kérelem. A nemzeti-
ségi önkormányzat levelei közül nem mindegyik jön meg a hivatalba.  
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ő tartózkodik a szavazásnál. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy ő ellene szavaz.  
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Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ő nem ellenzi.  
 
Herber József polgármester elmondja, ha ő igennel, vagy nemmel szavaz, akkor sem születik 
döntés. Javasolja, hogy halasszák el a következő testületi ülésre a döntést.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy jó lenne, ha a nemzetiségi önkormányzatból még va-
laki itt lenne az ülésen, aki meg tudná indokolni, hogy miért nem tőlük kérik ezt a 12.000,- Ft-
ot. Nem egy nagy pénz, de szimbolikusan tartózkodik.  
 
Herber József polgármester javasolja, hogy halasszák el a következő ülésre, talán addigra ki-
derül, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogatja-e. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapítvány az Emberi Ér- 
                  tékekért támogatási kérelmének tárgyalását következő ülésére napolja el.  
                   
 
d) Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a 29/2012.(IV.27.) 
NEFMI rendelet, melynek alapján 2012. május 30-ig lehet igényelni a támogatást. Ezt 
követően részletesen ismertette a rendeletben foglalt támogatási feltételeket. Tavaly 800 ezer 
Ft-ot nyertünk ilyen pályázaton. Javasolja a következő határozat meghozatalát: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2012.(IV.27.) NEFMI rendelet alapján, a 
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás kérelem 
benyújtását határozza el. Határidő: 2012. május 30. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.       
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja javaslatát. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

      95/2012.(V.17.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2012.(IV.27.) NEFMI  
                  rendelet alapján, a Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető ki- 
                  egészítő támogatás kérelem benyújtását határozza el. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés benyújtásáról határidőben gondos- 
                  kodjanak. 
                  Határidő: 2012. május 30. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
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e)  Polgármesteri tájékoztató 
      
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az osztatlan közös 
tulajdonban lévő termőföld tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos Vidékfejlesztési 
Minisztérium tájékoztatóját. A földhivatali ügyintéző szerint erdőkre, kárpótlásos területekre 
nem vonatkozik az Állam költségátvállalása.  
Megint kellett rendelni 4 hangszórót, mert a régi, főleg az oszlopos hangszórók elavultak, 
nem szólnak. Cserélni kell a Godenában, a két végpontot és az Újfaluban is. A héten is 
cseréltek hangszórókat a közmunkások a játszótérnél. Reméli, hogy a jövő héten megérkeznek 
az új hangszórók és mindenhol szólni fog már a hangos híradó.   
A stranddal kapcsolatban elmondja, hogy a búvárok jövő kedden jönnek átvizsgálni a medret 
a strand területén. Azok a búvárok, akik a Pápai Horgászegyesülettel kapcsolatban állnak nem 
tudnak kiállítani olyan szakértői véleményt, amit az ÁNTSZ elfogad. Azokat kérte meg, akik 
tavaly előtt is voltak, egy Veszprém megyei búvár egyesület, akik tudnak egy hivatalos 
igazolást kiállítani arról, hogy átvizsgálták a medret.  
A mentőőr körül még mennek a harcok, mert Korpics Istvánnal pénteken beszélt, aki 
szombaton visszamondta, mégsem tudja vállalni. Közben Gál József is sok mindent 
megmozgatott ez ügyben, van egy telefonszáma, de nem érte el az úriembert telefonon. Ha 
más megoldás nem lesz, van ez a Diák Meló Szolgálat, onnan kell majd valakit igényelnünk. 
Csak nem mindegy, hogy kiküldenek egy 40 kg-os, 18 éves kislányt, akinek nincs semmiféle 
tekintélye, vagy pedig egy érettebb úriember lenne itt a vízi mentő.    
A vízvezeték fertőtlenítése megtörtént, a toxikológiai vizsgálat is megérkezett Veszprémből. 
Tökéletes a víz minőség, nincs vele probléma. Az ÁNTSZ-től is megkértük a működtetéshez 
a hozzájárulást.  
A rendcsinálás a strandon május 19-én, szombaton lesz. Megint meghirdették a Te Szedd 
mozgalmat, de június 2-ára, amikor Nagytevelen búcsú lesz, akkor nem sok embert tudna a 
faluból összeszedni. A Nyugdíjas Egyesület minden évben kiveszik a strandon a munkából a 
részüket. A szombati szemétgyűjtés már kiment hírlevélben a múlt héten, minden házhoz 
eljutott.  
Bójákat, öltözőket, jegypénztár fülkét kiviszik a jövő héten. A bójákat a búvárok mindjárt be 
is viszik a vízbe, ahogy szokták, egyből a helyére teszik.  
Folyamatban van a villamos hálózat fejlesztése, az amper növelés. Hivatalosan megkértük az 
EON-tól. Ennek a költsége kb. 55-60 ezer forint lesz előre láthatólag.  
A szilárd hulladék és szennyvíz elszállítási szerződések a mai napon érkeztek meg. Ez 
hasonló a tavalyihoz. Van külön konténer bérleti díj. Emelkedett az ÁFA miatt.   Ezt követően 
részletesen ismerteti a szerződéseket.  
 
Névtelen feljelentés érkezett, hivatali visszaélés bűntette gyanúja miatt indult rendőrségi 
eljárás a jegyzői hatáskörben utalt segélyekkel kapcsolatban. A Gazdaságvédelmi Osztály 
lefoglalta a közlekedési támogatások, lakásfenntartási támogatások, ápolási díj, aktív korúak 
ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények nyilvántartásait. Rozs Józsefné 
köztisztviselő tegnap volt kihallgatáson Veszprémben. Ott tájékoztatta a nyomozókat a 
támogatások feltételeiről, a döntéshozatalokról, a támogatások folyósításának a módjáról. A 
Veszprém Megyei Kormányhivatal május 4-én ellenőrizte a körjegyzőség szociális hatósági 
tevékenységét és mindent rendben és megalapozottnak talált. Ezt a jegyzőkönyvet is bekérték 
a nyomozók. Nem tudjuk, hogy helybeli volt-e, vagy környékbeli, vagy mi volt ezzel a célja, 
mi ellen van kifogása. A segélyek kifizetése rendben megy, aki rendszeres segélyezett csak a 
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hivatalban veheti fel a támogatást, egyéb segélyt pedig a hivatalsegéd viszi ki 
tértivevény és nyugta aláírása ellenében. Olyan sincs, hogy más át tudná venni a pénzt.  
A közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról kaptak egy tájékoztatót, ami szintén a mai 
napon érkezett, melyet részletesen ismertet. Bő 3 hónappal kitolták a hivatalok indítását, mert 
eddig úgy volt, hogy január 1-től már működni kell, most hivatalosan március 1-től. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 

 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy megkérdezte a Földhivatalt, erdőkre és kárpótlási 
területekre nem vonatkozik a kiméretés. Minimum 3000 m2 területnek kell lenni. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ő is járt a Földhivatalnál és ő is ezt az informáci-
ót kapta. Arra már nem tudtak válaszolni, hogy mi van olyankor, ha erdőnél 3 ha fölött van a 
terület. Ő is és Bérces képviselő úr is hallották a rádióban, hogy az államtitkár-helyettes azt 
állította, hogy az erdőre is vonatkozik. Ez a szomorú, hogy ebben az országban ilyen van.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a 180 perc című műsorban erről volt szó. Direkt rá-
kérdezett a riporter, hogy az erdő vonatkozik-e. Azt mondta az államtitkár-helyettes, hogy ter-
mészetesen. Ettől kezdve a törvényt kell megnézni. Az önkormányzatnak lett volna ez jó. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a magánerdő tulajdonosoknak is jó lett volna.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak a strand feletti rész miatt lett 
volna jó.  
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint be kell adni az igényt.  
 
Bérces Antal képviselő a strand áram fejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az volt az 
utolsó jegyzőkönyvben, hogy 2 héten belül meg lesz. Ez már 3. vagy 4. hét. Nem érti, hogy 
miért nem lehet megcsinálni, ha 2 hét van odaírva. Mi ennek az oka, hogy nincs meg ez? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy tegnap volt kint az EON-os 
emberkével, előtte szerződést kell kötni, a hét végén jönnek, csinálják meg ezt a munkát. Sok 
munkájuk van. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László körjegyző az önkormányzati hivatalokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a 
törvényben eddig is úgy volt, hogy 60 napon belül, tehát 2013. március 1-től kell felállni a 
hivataloknak. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, említette a polgármester úr, hogy június 30-ig jó lenne 
döntést hozni. Ezzel kapcsolatban mi az állásfoglalás? 
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Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy az van az állásfoglalásban, hogy nem kell június 
30-ig döntést hozni.   
 
Hozzászólások: 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ez több évre kiható téma és nincs alaposan 
körbejárva, évtizedekre le lehet rendezni a dolgokat, akár rosszul is. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy nagyon bizonytalan előre, hogy mikor hozunk jó, 
vagy rossz döntést, ha Pápához csatlakozunk, vagy a 3 község csinál egy közös hivatalt, ezt 
előre nem lehet megjósolni.  
 
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint a közös hivatal létrehozását egybe kellene 
kapcsolni a közös intézményi működtetésekkel. Egy racionális működtetés irányát is célba 
kellene venni párhuzamosan. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ez volt az első koncepció, de az óvoda már elveszett.  
 
Herber József polgármester javasolja, hogy a már ismertetett strandi szerződéseket hagyják 
jóvá. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
      96/2012.(V.17.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo- 
      zata: 

                  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Talajerőgazdálkodási  
                  KFT. Pápa szolgáltatóval kötött, a Nagytevel „Fenyves” Fürdőhely folyékony és  
                  szilárd hulladéka elszállítására kötött, F 18./2012. és Sz. 2./2012. számú vállalko- 
                  zási szerződéseket jóváhagyja. 
                  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                  Határidő: 2012. június 1. 
                  Felelős: Herber József polgármester 

         Kelemen László körjegyző 
 

Herber József polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása, 
vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 38 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Herber József Kelemen László 
 polgármester körjegyző 


