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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. október 18. napján 

18 óra 30 perckor 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,  

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

- Kelemen László körjegyző  
- Obermajer Andrásné jkv. Vezető 
- Major Lászlóné Nyugd. Egy. Vezető 
- Nagy László Nagytevel SE elnöke 

   
A lakosság részéről megjelent: 0 fő. 
 
Herber József polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a jelen-
lévőket, hogy az ülésről – az elhangzottak pontossága érdekében – hangfelvétel készül. A je-
lenléti ív alapján 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 lő a d ó : 
 
 
1./ Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes             Kelemen László 
      szociális formák szabályozásáról szóló rendelete módosítása                           körjegyző 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
2./ Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkor-          Kelemen László 
      mányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról                körjegyző 
      szóló rendelet módosítása                                         
                                                                                                                                                                                                                                                               
3./ Vegyes ügyek                                                                                                 Herber József 
                                                                                                                              polgármester 
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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. 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  

 a 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166/2012.(IX.21.), 167, 168, 169, 170, 171, 172 és 
173/2012.(IX.27.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  
Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott hatás-
körben 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 :  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociá-           
                                 lis formák szabályozásáról szóló rendelete módosítása                                                                                                                     
      E lő a d ó : Kelemen László körjegyző 
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy a rendeletünkben az eljárási ren-
delkezéseket kibővítjük. A méltányossági lakásfenntartási támogatást a jogszabály megszűn-
tette, csak normatív lakásfenntartási támogatást lehet már megállapítani, ezért ezt pontosítjuk. 
Az étkeztetésnél az Óvoda tagintézménnyé válása miatt névváltozás következett be. A jogo-
sultságot csak az Sztv. §-ára utalással jelezzük. Nem köthető ki, hogy 60 év feletti jogosult a 
szoc. étkeztetésre, s jövedelemkorlátot sem lehet felállítani, ezért ezeket a szabályozásokat tö- 
röljük a rendeletünkből, s a jogosultság igazolását részletezzük, és az ellátás megszűnésének 
eseteit rögzítjük. 
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Régi szociális rendeletünket, valamint a helyi védettség alá helyezésről szóló rendeletünket 
hatályon kívül helyezzük. Ez utóbbira azért van szükség, mert különben nem nyújthatnánk be 
pályázatot a régi iskola felújítására. Az október 19-i dátumot 18-ra kell javítanunk, mert a 
tervezet elkészítésekor még a pénteki nap szerepelt a testületi ülés időpontjaként. A rendelet-
tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismer-tette a rendelet-tervezetet. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
               13/2012.(X.24.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-  
               mányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról: 
               A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
2./ N a p i r e n d:  Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormány-            
                                zat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló ren- 
                                delet módosítása              
     E lő a d ó :       Kelemen László körjegyző 
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kelemen László körjegyző előterjesztésében elmondja, hogy csak a gyermekvédelmi tör-
vénybe foglalt felhatalmazások alapján lehet a rendeletünkben szabályozni az ellátásokat, a 
törvényi szabályozást nem lehet megismételni. Ezért kikerül a rendeletünkből a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, eseti pótlék. A 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás minimumát 2.000,-Ft-ban határoznánk meg, mint az 
átmeneti segély esetében, s minimum 6.000,-Ft lenne, ha elemi kár, vagy 1 hónapot meghala-
dó kórházi kezelés miatt szorul rá a támogatásra a kérelmező. A beiskolázási támogatást ki-
vesszük a rendeletünkből, mert nem lehet „listás” beiskolázási segélyt adni, csak kérelem 
alapján, a szociális helyzet vizsgálatával. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, vala-
mint a gyermekek átmeneti gondozása fogalmát a jogszabály tartalmazza, ezt kivesszük a 
rendeletünkből. A gyermekek napközbeni ellátásánál az Óvoda tagintézménnyé válása miatt 
névváltozás történt, s Ugodon megszűnt a napközi, így csak a tagintézmény szerepel a felso-
rolásban. Az étkezési térítési díj évente kétszeri megállapítását és a normatív kedvezményeket 
jogszabály írja elő, ezek kikerülnek a rendeletünkből. Az október 19-i dátumot 18-ra kell javí-
tanunk, mert a tervezet elkészítésekor még a pénteki nap szerepelt a testületi ülés időpontja-
ként. Ezt követően ismerteti a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy fogadja el a testület. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el 
véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré- 
szesülőknél kell Erzsébet-utalvánnyal fizetni a támogatást? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, azok kaptak eddig 5.800,- Ft-os pénzbeli támogatást augusztusban és 
novemberben. Most október 1-től Erzsébet-utalvánnyal kell ezt kifizetni. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást pénzben lehet 
csak kifizetni? Ennél az ellátásnál az Erzsébet-utalványt nem lehetne beépíteni most a rende-
letbe?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy rendeletünk szerint lehet pénzben és 
természetben is fizetni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A Nemzeti  Üdülési Szolgá-
lat Kft-től kell megrendelni az utalványt. A természetbeli juttatásba belefér az Erzsébet-
utalvány is. 
 
Hozzászólások: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy az bonyolultabb. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy szerinte mindig jobb, mint ha pénzt adnak valakinek.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy eddig is volt alkalom, hogy a családgondozó lett 
megbízva azzal, hogy a megállapított pénzösszegen vásároljon a támogatottnak. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy azért gondolt rá, mert most úgyis meg kell rendelni, 
akkor egyúttal többet is leszállítanának. 
 
Obermajer Andrásné igazgatási főelőadó elmondja, hogy a novemberi egyszeri támogatásra 
az utalványokat a MÁK fogja igényelni, nem nekünk kell. Kész borítékban leküldik.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy névre szólóan küldik az utalványokat? 
 
Válasz: 
 
Obermajer Andrásné igazgatási főelőadó elmondja, hogy darab számra küldik, nekünk pedig 
megvan a névsor. 
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Kelemen László körjegyző elmondja, hogy ahány fő, annyiszor 5.800,- Ft-os utalványt külde-
nek a novemberi kifizetésre. Attól függetlenül, hogy nincs bent a rendeletben az Erzsébet-
utalvány, bent van az, hogy természetben is nyújthat támogatást az önkormányzat. Dönthet 
úgy a testület, hogy természetben, Erzsébet-utalványban nyújtja a támogatást. Lehet igényelni 
Erzsébet-utalványt. Eddig is igényeltünk, a közmunkások abban kapják az étkezési hozzájáru- 
lást.  
 
Hozzászólás: 
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint, ha a családgondozó vásárolja meg a megállapított 
összegből az árut, az jobb, mert nem tudni, hogy az Erzsébet-utalványért mit ad a boltos.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 
               14/2012.(X.24.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-  
               mányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások  
               szabályozásáról: 
               A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
3./ N a p i r e n d :   Vegyes ügyek    
      E lő a d ó :   Herber József polgármester     
      (Szóbeli előterjesztés.) 
 
a) Pályázat – Régi Római Katolikus Általános Iskola épületének felújítása 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzatunk a falumegújí-
tásra és fejlesztésre kiírt MVH pályázat segítségével a régi Római Katolikus Általános Iskola 
épületének felújítását tervezi. Padlástér szigetelése, nyílászárók cseréje, homlokzat felújítás, 
tetőcserép csere és helyi piac kialakítása szerepel a terveink között. A PÁVA Tender Kft-t 
szeretnénk megbízni a pályázatírással. Pályázatírónak adatbekérők megküldésre kerültek. 
Közalapítványunkkal együttműködési megállapodást kell kötnünk – (roma fiatalok integráció-
ja) kulturális előadás, videó délutánok szervezése. Kb. 15 főtől szándéknyilatkozatot kell kér-
nünk – helyi piacunkon értékesítenék az általuk termelt termékeket. A Kft. elkészítette a meg-
bízási szerződés-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Ezt követően ismertette a megbízási szerződés-tervezetet.  
Elmondja, hogy a pályázat benyújtásához tervdokumentáció és költségvetés készítés is kell, 
ezért árajánlatot kértünk a Timpanon építészirodától. Az árajánlatot a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően ismertette az árajánlatot. Kéri a megjelenteket, 
hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy azért arról még beszélniük kell, hogy mit akarnak 
csinálni.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ahhoz képest, hogy egy 20 millió forintos beruházás, 
a kultúrházhoz viszonyítva meg lehet nézni, hogy mennyi ennek az összege és mennyi volt az 
Absolvoé. Ez sokkal olcsóbb, ahhoz képest elenyésző.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy idejönnek személyesen, akármilyen probléma 
van, mindig elérhetőek.  
 
Nagy László kérdezi, hogy funkcionális változás lesz-e az épületben? 
 
Válasz: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy jó kérdés, azt olvasta, hogy Pápán is költöztetik a 
könyvtárat, mert ha az van a pályázandó létesítményben, akkor nem kapnak támogatást, mivel 
közfeladatot ellátó. 
 
Hozzászólások: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy pillanatnyilag nem kötelezően ellátandó feladat a 
közművelődési könyvtári feladat, de jövőre már az lesz. Nem tudja, hogy közfeladat, vagy 
kötelező feladat van-e a pályázatban. Az nem mindegy.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy azt mondta a pályázat író, hogy erre állásfoglalást 
kér.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy volt már ilyenre példa, de a külső felújítást nem 
érintette, attól függetlenül mehetett.  
 
Nagy László elmondja, ha engedélyes dolog van, akkor mindjárt másképp van. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy ez nem engedély köteles.  
 
Nagy László elmondja, hogy azért kérdezte a funkcionális változást. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a pályázatban meg kell jelölnünk, függetlenül 
attól, hogy ez egy homlokzati felújítás, hogy az épületnek mi a funkciója. Nem lehet beírni, 
hogy turistaház, kérdéses, hogy be lehet-e írni, hogy a könyvtár ott működik. 
 
Nagy László kérdezi, hogy milyen épületre lehet pályázni? 
 
Válasz: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy olyan épületre lehet, ami meghatározó jellegű a  
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településen, főútvonal mellett van, a falu jellegét meghatározza. Ilyen szempontból az épület-
tel nincs gond, hanem valószínűleg a pályázat miatt a funkciót kell megváltoztatnunk.  
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy nemcsak a könyvtárat, hanem a turistaházat is ki kell 
onnan venni. Akkora igény van a nyugdíjasoktól, táncosoktól, biztos, hogy be fogják tölteni. 
A turistaház nincs betöltve. Ha arra lehetne pályázni, hogy lehetne belőle egy harmadosztályú  
turistaházat csinálni, akkor rendben, de nem lehet.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy jelenleg turistaházként van nyilvántartva a tulaj-
doni lapon is, annak függvényében, hogy milyen választ adnak a pályázatírók, lehet, hogy 
majd átminősítést kell csinálni.  
Nagy László elmondja, hogy átíratni is úgy lehet, ha van egy funkcióváltás, van egy terv, 
hogy mi lesz belőle. Sima kérelemre nem írják át. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy attól függetlenül, hogy nincs olyan módosítás az 
épületben, tervdokumentációt kell készíttetni. Akkor már úgy csináltatjuk meg, hogy jó le-
gyen. A nyílászáró csere engedély köteles az új szabály szerint.  
 
Nagy László elmondja, ha funkcióváltás lesz, megvannak a követelményei, mellé kell rendel-
ni valami mást is. Vizesblokk, akadálymentesítés is belép. Nem tudja, hogy a pályázatban ez 
kritériumként nincs-e bent. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a pályázatban a belső részekkel nem kell foglal-
kozni, csak le kell írni, hogy mi az épület funkciója. A pályázat kimondottan csak a külső 
homlokzatra ad pénzt. A tervezői szerződéssel kapcsolatban az a problémája, hogy mikor el-
indult a pályázat javasolta, hogy ifj. Peng Ferenccel beszéljék meg a védelem alá helyezést, 
meg egyéb szakmai kérdéseket, mivel falubeli, kuratóriumi tag, rövidesen nagyteveli lakos 
lesz. Ehhez képest 50.000,- Ft-ot kértek a védelem alá helyezésért, most pedig a munkahelye 
adott egy 150.000,- Ft + ÁFA-s ajánlatot. Arra gondolt, hogy kedvező áron fogják csinálni, de 
ez az ár, egy piaci ár, ami picit felháborítja.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ezt ifj. Peng Ferenc nem tudja megcsinálni, szám-
la kell. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az egy dolog, hogy számla kell, de az szólhat 
50.000,- Ft + ÁFA-ról, vagy 150.000,- Ft + ÁFA-ról is. Semmi funkcióváltás nincs, lerajzol-
ják az épületet, beírják, hogy ugyanakkora nyílászáró kimegy, visszamegy, homlokzat nem 
lesz hőszigetelve, le lesz festve, vagy meszelve, semmi extra nincs benne. Ezért az összegért 
családi házat terveznek teljesen szűz területre.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy kérni kell mástól is árajánlatot. Ez teljesen különálló 
dolog a védelem alá helyezéstől.  
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Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy abból adódik a problémája, hogy megkért egy 
helyi lakost, abban bízva, hogy segít, és minden piaci áron megy. Ettől függetlenül nem vitat-
ja azt, hogy a legjobb cég a környéken a TIMPANON.  
 
Herber József polgármester nem tudja, hogy mennyi időbe telik. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy most, hogy kiderült, hogy építési engedély köteles 
is, akkor sietni kell.  
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az építési engedély nem ehhez kell, hanem a pá-
lyázathoz kell egy dokumentáció. Az építési engedély ebben az esetben valószínű, hogy úgy 
fog működni, hogy bejelentés kötelezett. Beadják, bejelentik, ha gondolják kijönnek a hiva-
talból, ha gondolják nem. A pályázathoz meg azért kell, mert a pályázat kiírója szeretné látni, 
hogy mire fordítjuk a pénzt. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, lehet, hogy nem is nyer a pályázat, akkor meg minek kell  
az építési engedély.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy anélkül nem lehet beadni a pályázatot. Ez 
150.000,- Ft + ÁFA, hogy ledokumentáljuk a pályázatot. Nem azt vitatja, hogy ez az összeg 
sok, hanem más fenntartásai vannak. Ifj. Peng Ferenc utoljára azt mondta, hogy tud ebben se-
gíteni. A védelem alá helyezéskor nem ért rá és meg kellett csináltatni Németh Csabáékkal, de 
majd ha jön ez a dolog, akkor ő már meg tudja oldani. Ez őt bántja.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy nem mindegy, mert ahogy nézte a napirendet, még 
osztogatnak százezreket.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ez piaci ár, ezt ki kell fizetni. Az bántja, hogy 
van helyi ember, aki ebben tudna segíteni és ugyanazt az árat kell kifizetni, mintha egy telje-
sen vadidegent bíznának meg.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy mindenkinek annyit fizettünk ki, mintha megbíznánk 
egy idegent. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy más kérdés az elszámolás, hogy ki mennyiért 
dolgozik, ki melyen számlát ad. Az a kérdése, ha ezt megszavazzák, az egyből megrendelés 
is? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy igen. Sok idő nincs tanakodni. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester javasolja, hogy szavazzák meg. 
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Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy több költség nem lesz már ezen kívül? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy már 250.000,- Ft-nál tartanak.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban ennyi. Az árajánlat-
okért nem kérnek pénzt, a tervdokumentáció meg van.  
 
Hozzászólások: 
 
Nagy László kérdezi, hogy a műszaki ellenőrzés is bent van ebben az árban? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester jó ötletnek tartja, a határozatunkba kellene foglalni, hogy Német 
Csabáék vállalják fel a műszaki ellenőri teendőket.  
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy ezt kezdeményezzük, de nem biztos, hogy elfo-
gadják.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

167/2012.(X.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PÁVA Tender Kft-vel kö-
tendő, pályázati dokumentáció összeállítása a „Falumegújítás és -fejlesztés 
102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján” tárgyú, 2012. október 16. napján kelt 
megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza Herber József polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: 2012. október 26. 
Felelős: Herber József polgármester 
  
 
168/2012.(X.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Timpanon Építésziroda 
(Pápa, Rákóczi u. 26.) Nagytevel, Kossuth L. u. 45. sz. alatti volt Római Katoli-
kus Általános Iskola felújításának pályázat benyújtásához szükséges tervek, költ-
ségvetések és műszaki leírások elkészítésére vonatkozó, 2012. október 18. napján 
kelt, 150.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy 
az árajánlat tartalmazza a műszaki ellenőri feladatok elvégzését is. 
Felhatalmazza Herber József polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: 2012. október 26. 
Felelős: Herber József polgármester 
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b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy idén is lehet csatlakozni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.- A csatlakozáshoz el kell fo-
gadni a csatlakozási nyilatkozatot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak, csakúgy, mint az Általános Szerződési Feltételeket. Az idei évtől az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Támogatáskezelője működteti a számítógépes rendszert. A pályázóknak 
fel kell tölteniük az adataikat, s a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva (mellékleteket csa-
tolva) kell az önkormányzatnál benyújtaniuk. A csatlakozás és a pályázat kiírás határideje: 
2012. október 26. A pályázatok benyújtásának határideje:  2012. november 23. Ezt követően 
részletesen ismerteti a csatlakozási nyilatkozatot és az Általános Szerződési Feltételeket. Kéri 
a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy sok minden változott. Szeretné megkérdezi, hogyan  
fogják megtudni az általános szerződési feltételekben lévő dolgokat, változásokat azok, akik  
arra jelentkeznek? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy ki lesz írva a pályázat, és a pályázati 
kiírásban benne lesz.  
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy hol fog az megjelenni, hogyan fogja megtudni egy 
nagyteveli főiskolás, hogy az A és B formátumból melyiket választhatja? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, szoktuk hirdetni, kifüggesztjük a hirdetőtáb-
lákra, és az interneten is megjelenik honlapunkon.  
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ez kevés. Most nem úgy lesz, hogy 
van egy Bursa kérelem, rangsorolunk, meghatározzuk az összegeket. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy óriási a változás, a főiskolások mindent interneten 
keresztül végeznek, ez is hasonló módon lesz. Ezt hirdetni fogjuk, hirdetőtáblákon 
közzétesszük, a honlapra feltesszük.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy akár ki lehetne értesíteni a főiskolai hallgatókat.  
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Bérces Antal képviselő elmondja, hogy pontosan erre gondolt.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy nincs rálátásunk a főiskolai hallgatókra. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy lenni kell rálátásnak. Valakinek 3 éven keresztül fo-
lyósítani kell a Bursát, ha a B formátumra jelentkezik. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy régen is volt A és B típusú pályázat. Akit ez érdekel, 
aki olyan helyre jár, az tudja.  
 
Bérces Antal képviselő véleménye szerint a testület feladata, hogy megtudják.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy tavaly 8 fő volt. Az idén talán azért lesz keve-
sebb, mert szigorították a feltételeket. Az információ az ugyanúgy kimegy. Eddig is tudta 
mindenki, hogy ez van és jelentkezett. Ez egy országos dolog. Utána azt kell megnézni, hogy 
az adott településen van-e, ahol él.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ő eddig nem találkozott ilyen részletes kiírással. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy a pályázati kiírás mindig ki volt függesztve. A 
formája új. Ígéri a hivatal nevében, hogy meg fogják keresni a főiskolásokat, nehogy kimarad-
jon valaki.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi Farkas Zsolt alpolgármestert, hogy olvasta-e? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy igen, mert a fia is érintett. Elolvasták, de eljutot-
tak egy részhez, aminek nem felel meg. Eddig úgy volt, hogy aki jelentkezett, az mindenki 
megkapta. Ennek vége.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy egyelőre azt szavazzák meg, hogy csatlakoznak. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy igen, csak kiegészítésként tette hozzá, hogy minden-
kihez eljusson, akire tartozik. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

        169/2012.(X.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá- 
        rozata: 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati fordulójához csat-
lakozás, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot elfo-
gadja. 
Felhatalmazza Herber József polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2012. október 26. 
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Felelős: Herber József polgármester 

 
 

c) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület működési      
     támogatás kérelme 
 
Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület működési támogatás kérelmét, melyet a képvi-
selők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A támogatást az Egyesület az Alapszabályá-
ban és a költségvetésében szereplő célokra szeretné felhasználni annak érdekében, hogy a tér-
ségben a vidékfejlesztési tevékenységet folytassa, a térség szervezetei, vállalkozói minél na-
gyobb támogatást tudjanak igénybe venni, az uniós támogatások minél nagyobb hányada a 
térség gazdasági fellendülését szolgálhassa. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el vélemé-
nyüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, felháborító, olyanok vannak, akik már 2 éve pénzt 
kaptak, nem tudják behajtani rajtuk a ráeső pénzt. Nem küldenek nekik levelet? 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy az a baj, hogy vannak olyan pályázók, aki nyernek 
5 millió forintot és nem tudnak befizetni 1 %-ot. A leveleket az egyesület mindenkinek ki-
küldte. Nem lehet fizetésre kötelezni őket. Innentől kezdve a másik fél jóindulatán múlik, 
hogy befizeti, vagy nem fizeti be ezt a működési támogatást.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy szerinte nem úgy van, hogy a jóindulatán múlik, mert 
ez egy egyesület. Mindenki vállalta azt, hogy az elnyert támogatás 1 %-át befizeti.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, lehet, hogy azokról van szó, akik nem egyesületi ta-
gok, és úgy nyertek.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy újból pályázhat, aki nem fizette be az 1 %-ot?  
 
Válasz: 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy nemcsak pályázhat, hanem nyer.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy pályázhat, csak kérdés, hogyan bírálják el a 
pályázatát.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy valaki az előző 1 %-ot sem fizette be, és megint 
nyert 1 millió forintot, és ezután sem fizette be.  
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Bérces Antal képviselő elmondja, hogy Nagytevelen is van olyan, aki nem fizette be.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy nem volt ott azon az ülésen, mert nem volt itthon. 
Az a bosszantó, hogy 2 nappal előtte kapja meg a meghívót.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy annyi az egyesület működési hiánya, amennyivel a 
nyertes pályázók az 1 %-kal tartoznak, kb. 4.200 ezer forint.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a helyi védettségnek nem volt bent az időkorlátja. 
Ez mikor került be, a LEADER-ben döntötték el, vagy a Minisztériumban?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy MVH rendeletben szerepel.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy eddig ilyen időkorlát nem volt, pont most tették 
bele. 

 
Herber József polgármester javasolja, hogy 100.000,-Ft támogatást állapítsanak meg az egye-
sületnek. 
 
Kelemen László körjegyző javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a döntés alap- 
ján készülő megállapodás aláírására, s a támogatás átutaltatására. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

        170/2012.(X.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá- 
        rozata: 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzat tagságával működő Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akció-
csoport Közhasznú Egyesület (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) további működésének 
elősegítése érdekében – költségvetése terhére – 100.000,-Ft támogatást nyújt az 
Egyesületnek. 
A támogatást az Egyesület az Alapszabályában és a költségvetésében szereplő cé-
lokra használhatja fel annak érdekében, hogy a térségben a vidékfejlesztési tevé-
kenységet folytassa, a térség szervezetei, vállalkozói minél nagyobb támogatást 
tudjanak igénybe venni, az uniós támogatások minél nagyobb hányada a térség 
gazdasági fellendülését szolgálhassa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Herber József polgármestert, hogy ezen döntés 
alapján a támogatásról szóló Megállapodást aláírja, a támogatást az Egyesületnek 
átutaltassa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
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Határidő: 2012. november 2. 
Felelős: Herber József polgármester 
              Kelemen László körjegyző 

 
 
d) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére az Erzsébet utalvány eljut- 
     tatása 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy augusztusban és novemberben 
kapnak 5.800,-Ft egyszeri támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosul-
tak. Eddig pénzben kapták a támogatást, a törvényi módosítás szerint október 1-től Erzsébet   
utalványban fogják kapni. Az utalvány kiszállítása/kézbesítése lehetséges: önkormányzat cí-
mére, vagy a jogosultak címére (postaköltség magasabb), posta útján. Önkormányzati döntés 
szükséges, hogy melyik módozatot választjuk. Ezt követően ismerteti a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. ezzel kapcsolatos Általános Tájékoztatóját, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az önkormányzatunk címére kérjük az utal-
ványok leszállítását, mert így lényegesen kevesebb lesz a postaköltségünk. Kéri a megjelente-
ket, 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: 
 

        171/2012.(X.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá- 
        rozata: 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány 
formájában történő biztosítása vonatkozásában úgy dönt, hogy a jogosultak részé-
re 2012. október 1. napjától járó utalványokat az Önkormányzat címére (8562 
Nagytevel, Kossuth u. 56.) kéri leszállítani. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2012. november 2. 
Felelős: Herber József polgármester 
              Kelemen László körjegyző 
 
 

e) Szociális célú tűzifa program 
 
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Belügyminisztérium szo-
ciális célú tűzifa programja tájékoztató levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy 19 fő után max. 38 m3  igényelhető. Önerőként javasolja 
a szállítási költségek átvállalását. Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy mivel azt a 12 m3 tűzifát még mindig nem kaptuk 
vissza, kénytelenek vagyunk részt venni a programban. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy kedden beszélt az illetővel, rövid időn belül visz-
szahozza.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy mennyi volt a hozzájárulás tavaly? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy Adászteveltől tudja, hogy tavaly az volt a 
hozzájárulás, hogy a fát biztosították ingyen, a fuvart kellett kifizetni az önkormányzatnak.  
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy itt nemcsak a fuvarról van szó, hanem hogy vállalunk- 
e önerőt. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy ez csak azoknak jár, akik kaptak lakásfenntartási 
támogatást? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy aki után szeptemberben normatív lakásfenntartási  
támogatást igényeltünk, azok után lehet igényelni tűzifát. Nem azoknak jár. A leigénylés egy  
kvóta, az kap, akinek az önkormányzat megítéli.  
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy ez tavaly is így volt? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy emlékezzenek rá, tavaly a BM az éterbe elküldte 
az e-maileket, nem kaptuk meg, mert a régi, már nem használt g.mail-re küldték. Most a 
MÁK-on keresztül küldték az önkormányzatoknak az igényfelmérést.  
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy ez mennyi fát jelent körülbelül? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy 38 m3-t lehet igényelni a 19 fő után.  
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Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy jó lenne ez, ha megkapnánk.  
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

        172/2012.(X.18.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá- 
        rozata: 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
2012. évben szervezett szociális tűzifa programban részt kíván venni. Önerőként – 
költségvetése terhére – vállalja a tűzifa szállításának költségeit. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az előzetes igényfelmérés ebr42 önkormányzati 
információs rendszerben történő rögzítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2012. október 26. 12.00  óra. 
Felelős: Herber József polgármester 
              Kelemen László körjegyző 
 

 
f) Nagytevel Község Önkormányzat 2011-2014. Gazdasági Programja. 
  
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 2012. január 10. napján 
kelt Gazdasági Program-tervezetet. Kéri a képviselőket, hogy a Program módosítására tegyék 
meg a javaslataikat. 
     
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy szerinte kimaradt a strandnál, hogy meg kell csinálni 
a lépcsőt, s nem szerepelt benne a parkoló kialakítása. Ha a kialakítandó közös hivatalnak itt 
lesz a központja, a kialakításra biztos kell betenni önerőt. Ha ezeket megcsináljuk, strand lép-
csőt, játszóeszközöket, újfalunál a kijáratot, akkor nem is marad több pénz.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a gazdasági programnak egy stratégiának kellene 
lenni. Nem azokat kell felírni, hogy miket csináltak meg, hanem hogy milyen irányba akar 
elindulni a falu. Mondhatnak bármit. Nevetnek, ha megemlíti, hogy nincs rend a faluban, de  
nem is tud mit csinálni. Már többször mondta a polgármester úrnak, hogy a két torzót vágas-
sák ki a Németh Kálmán bácsi féle ház előtt. Ő azt mondta, hogy akik várják a buszt, az alatt 
hűsölnek.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a strand fejlesztése és a hivatal létrehozása az előtte 
lévő parkolóval, az 1 éven belüli dolog. Ez a két legfontosabb, ez az irány.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy azon kívül sok probléma van a program tervezetben. 
Egy csomó dolog bele van írva, pl. a vízelvezető árkok karbantartása. Az utóbbi 5 vagy 10 
évben nem történt semmi. Ő mondta, hogy fel kell venni a kapcsolatot  a Vízitársulattal, hogy  
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az ő útja alatt ami megy 3 áteresz, legalább ki legyen pucolva. Ugodba és Adásztevelen kipu-
coltatta. Ha nem mondják neki, nem fog csinálni semmit.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy itt is kipucolták, nemcsak Adásztevelen.  
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy akkor miért van eldugulva? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy csak jobbról-balról 1 métert. pucolták 
ki. 
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a hivatal és a parkoló kialakítás mellett a gyerekek 
védelmében a korlátot is ki kell építeni itt a járda mellett, amit évek óta a régi óvónő és a je-
lenlegi óvónők is szorgalmaztak. Ennek csak az anyagköltsége - a 40 db oszlop - kb. 
800.000,- Ft, s ebben még nincs benne a lánc, és a lerakása. Évek óta mondják, hogy baleset-
veszélyes, de nincs megcsinálva.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy nem ért egyet az előzőekkel sem, sem a gazdasá-
gi programmal. Egyet kellene megérteni mindenkinek, hogy a bevételek folyamatosan fogy-
nak, amit kapnak az államtól. Arról beszélnek, hogy mire költenék, amit még meg sem kap-
tak. Adót már hova akarnak emelni, nem lehet tovább. Arról kellene beszélni, hogy miből lesz 
a falunak jövedelme. Nem arról, hogy még nincs is, aztán már ezt kell venni, azt kell venni. 
Az a probléma, hogy mindenki csak abban a négy évben gondolkodik, hogy mit tudnak abban 
megcsinálni. Azzal tudnának a legtöbbet tenni a falunak, ha valamit elkezdenének, egy olyan 
egyezségre jutnának, hogy végre letegyék valaminek az alapját, hogy a következő testület is 
kénytelen legyen arra menni, vagy kis kiigazítással valamerre, hogy végre legyen egy folya-
matos bevétele a falunak, ami hosszú távon megoldja a problémát. Amikor már jön a pénz, 
akkor lehet csinálni utat, hidat, árkot.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy azért mondta elsők között a strandnak a bővítését, ami 
hozza a pénzt. Azon kívül jelen pillanatban Nagytevelen nem tud olyat, hogy hozna pénzt, 
hacsak nem szedik be az elmaradt adókat. Ő nem gondolkodik tovább a következő 2 évnél. 
Neki nincsenek olyan ambíciói, hogy azért akar járdát csinálni, vagy parkírozót, hogy őt a kö-
vetkező alkalommal megválasszák. Ilyen változó világban nem tud, és nem is akar 2 évnél 
hosszabb távlatban tervezni. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy nem a munkahelyteremtés hozza a pénzt, hanem 
az, hogy olyan stratégiát találjanak ki, hogy ha az államtól egyre kevesebb pénzt kapunk, le-
gyen annyi jövedelem, hogy a faluban el tudják megfelelően költeni. Itt nincs üzem, nincs 
gyár, aki ide fizetné a komoly iparűzési adót, mint Csóton, mert abból lehet gazdálkodni.  
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Bérces Antal képviselő elmondja, hogy Csóton és Ugodon kívül mondjon olyat, ahol itt van 
az erdő, a víz, pulyka telep, a strand. Nagytevelen minden lehetőség meg van arra, hogy be 
lehessen szedni elég sok pénzt, ami nem történt meg. Meg kell nézni a kintlévőségeket. 
Nagytevelen vannak üzemek is, ellentétben más falvakkal. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a képviselő úr félreértette. Nem úgy mondta, 
hogy nincs semmi, hanem azt, hogy nincs annyi bevételük, pl. 10 millió forint, mint Csótnak. 
Mennyit tudnak beszedni a SÁGA-tól. Gondol egyet, jövőre bezárja ezt a telepet, ez kiszá-
míthatatlan. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ez mindegyikben bent van. A Bonacker is bezárhat. A 
SÁGA 2 millió forintot hozott a telekadóval együtt. Munkahely és üzemek persze ettől füg-
getlenül kellenének. Kíváncsi lesz, hogy az ipari parkból, ami ki lett annak nevezve, az ő ide-
jükben mi lesz. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy 2-3 falu összefogásával lehetne. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy akarjuk-e, hogy itt még különböző ipartelepek le-
gyenek? Ez lenne a fő kérdés, amiben dönteni kellene, hogy mi legyen hosszú távon a falunak 
a stratégiája. Ha ki is maradtunk a szórásból, igazándiból ipartelep itt nem is lesz, hisz ott van 
Pápa, Csót, mennek oda. Akkor viszont nem marad más, mint a turizmus, meg a vele kapcso-
latos pénzbevételi források. Akkor pedig a strandot kellene erőltetni olyan értelemben, hogy 
stabil bevétel legyen. Ő azzal sem ért egyet, hogy most csinálnak oda járdát, ezt csinálnak, azt 
csinálnak, hanem komolyabban kellene ezt végig gondolni, hogy hosszú távon is jó legyen. 
 
Bérces Antal képviselő egyetért az alpolgármester úr javaslatával a stranddal kapcsolatban. 
Nem 2 hónapig kell üzemeltetni, ezt már a ciklus eleje óta mondják, hanem hosszú időn ke-
resztül. Nem 12 hónapon, de legalább 8 hónapon keresztül.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ehhez kapcsolódó dolgok is vannak. A strand 
csak egy dolog, azt meg lehet oldani, mert most is működött. Persze időjárás függő is. Van 
számtalan dolog, például a strandra vezető út környezete, amit annak idején a rendezési terv-
ben is szociális erdőként jelöltek meg. Azt jelenti, hogy ahogy a forrásnál meg van oldva, az 
egész jobb oldalát úgy kellene megoldani. Minden évben egy szakaszon kellene növelni a 
zöldterületet, kialakítani tűzrakó helyeket, ahol a városi ember megáll, lepakol, el tud tölteni 
egy napot, vagy sátrat ver egy hétvégén, itt költi el a pénzét, vagy az, hogy ide jár, nekünk 
pénzt fog hozni. Ilyen szempontból is el kell indulni. Itt van az egész faluközpont rész. Erre 
van pályázatunk, funkciómódosítás lesz, de azért nem kellene elhanyagolni a turistaszállót 
sem. Szerinte 90 %, hogy ki kell onnan tenni a turistaszállót, de ne felejtsük el, hogy amikor 
ez elkezdődött, telt házzal működött. Óriási hibát követett el az akkori vezetés szerinte, hogy 
nem történt semmiféle minőség növelés. Egy kaszárnyaként működött, egymás hegyén-hátán 
az emberek, vaságyak betolva, semmi olyan ellátás nem volt, amit a mai korban megkövetel-
nek. Ezen is el kell gondolkodni. Ha rajta múlna, ő arra tenne javaslatot, hogy Bognár Imréék 
kertjét, ami a magtár épület mögött van, valahogyan vissza kellene vásárolni, mert a követke-
ző pályázat lehet, hogy arról fog szólni, hogy a magtár épületéből tudunk kialakítani csodála 
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tos szállásokat. Tavasszal megint lesznek ilyen pályázatok. Meg tudjuk azt csinálni, hogy 
olyan színvonalú legyen, hogy visszajöjjenek az emberek Németországból is, meg az ország  
 
más részéről is, mert az megint pénzt hoz. Ezt szép lassan össze lehet kötni a stranddal, itt van 
mellette a sportcsarnok, a sportpálya. Ő inkább erre költené a pénzt. Tudja azt, hogy fontos 
egy korlát, fontos egy árok, fontosak egyéb dolgok, de hosszú távon az a befektetés, ami aztán 
pénzt hoz.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ezekről számtalanszor beszéltek. Egységes keret-
be kellene foglalni ezt a stratégiát, leírni, megterveztetni. Így csak előjön ez a dolog, beszél-
nek róla 10 percet. Akár ütemtervet lehetne csinálni.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az előző képviselősége alkalmával egyszer annyit 
sikerült elérnie, hogy a költségvetésbe betett Babits Emil 500.000,- Ft-ot, hogy majd ez meg 
lesz terveztetve. Aztán semmi nem lett. Ezt egyszer szakemberrel kellene körbejárni, de elő-
ször nekik kellene dönteni, hogy mit szeretnének. Itt van ez az épület, amiből lehetne egy tö-
kéletes művelődési ház, vagy faluház. A különböző civil szervezeteknek lenne hely, itt van a 
könyvtár helyiség, ami megfelelne egy tárgyalónak, összejövetelre. Bővíteni kellene csak a 
magtárral, tejcsarnokot elbontani. Kialakítani egy olyan környezetet, hogy szívesen jöjjön 
vissza ide, aki már egyszer itt volt. Ne az legyen, hogy bárhova megyek, ide nem, mert van 
egy vaságy, van egy közös mosdó, aztán kész.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy egy feladat, vagy tanulmánytervet össze kellene 
hozni. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az ára ugyanannyi, mint ha a Balatonra megy.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a képviselő urak arról beszélnek, hogy miért legyen 
jó annak, aki idejön. Ő pedig azt mondja, hogy miért ne legyen jó annak a teveli embernek, 
aki itt lakik. Mentek el pénzek és nem lettek olyan alapvető dolgok megcsinálva, amire lehet, 
hogy azt mondják, hogy nem kellett volna megcsináltatni, de őt dühítette, amikor jött haza és 
látta hogyan néznek ki a buszmegállók. Hogyan néz ki ez, hogyan néz ki az, hogyan néz ki 
amaz. Egy csomó apró dolgot meg kellett volna csináltatni. Milliókat költöttek a temetőre, 
most a ravatalozó úgy ahogy kinéz, de volt egy olyan rozoga temetőkapu, hogy az eszmélet-
len. Csináltattak egy normálisat, erre azt mondták, miért nem osztották inkább beiskolázási 
segélynek. A temető szerinte még mindig nincsen kész, mert le kellene térkövezni a ravatalo-
zóig. Apró dolgokat csinálni kell, hogy a teveli ember jobban érezze magát Nagytevelen. Ne 
csak arra gondoljanak, aki idejön.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az rendben van, de itt most a stratégiáról beszél-
nek. Azok a dolgok rendben vannak, ilyen napi apró problémákat meg kell oldani, de a fő 
csapásirányt akkor is ki kell jelölni. Ilyenekre mindig lesz az a pár százezer forint, ami kell. 
Egyszer már azt is látni kellene, honnét folyik be a többi pénz, hogy tudjunk adni. Ne az le-
gyen, hogy most megcsinálnak ezt, meg azt, jövő tavasszal meg hol kellene adót emelni, mert 
kevés a pénz.  
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Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy ahhoz, hogy a turistaszálló normálisan működjön, 
ahhoz nagyon sok pénz kell. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy itt vannak sorban a pályázatok, van lehetőség. 
Nézzék meg azt a LEADER-es listát, van olyan település, ami nyer komolyabb összegeket, de 
egy településről legalább 5 civil szervezet adja be a pályázatát, plusz a hivatal. A civil szerve-
zetek is mind nyernek pénzt, de ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogy az ottani testület a he-
lyi civil szervezetekkel egy szoros kapcsolatban van, és megbeszélik, hogy ki mire pályázik. 
Így mindenre jut pénz. Egy évben megpályáznak 50 millió forintot, ami egy helyre befolyik 
különböző réseken keresztül. Abból tudnak csinálni falunapot, focipályát, mindent. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, ha megnézi a LEADER-nél, hogy kik azok, akik így nyer-
nek, bent vannak a vezetőségben és elosszák maguk között ki mennyi pénzt kap. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy meg lehet nézni, négy szervezet kapott a LEADER-től 
pénzt az utóbbi 3 évben. A „Schweighoffer Gyula” Alapítvány, Plébánia, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, a negyediket nem akarja nevesíteni. Csak a nagyteveli önkormányzat nem 
kapott. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem is pályázott.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy megkaptuk darabszám szerint a pályázati pénzt.  
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy mind a 3 szervezetnél Babits Emil a főnök, ott 
van bent az elnökségben.  
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint, az hogy nem pályáztak a LEADER-en keresztül, 
az nem képviselői felelősség. 
 
Nagy László véleménye szerint egy kicsit önkormányzati. 
 
Orbán Sándor képviselő nem az önkormányzatiról beszél. Képviselői felelősség? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester véleménye szerint valamilyen szinten igen. Ha egyszer észreve-
szik azt, hogy valami nem működik, akkor tenniük kell. Ő már ezt egyszer megbeszélte a 
képviselőkkel. Elment Menyhárt Tiborhoz, akitől megkérdezte, hogy mi van. Elmondta, hogy 
Babits Emil ott van egy nap kétszer, már idegesíti őket. Azon kívül Nagytevelről semmi moz-
gás nincs. Megkérdezte tőle, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy hozzájussanak az infor-
mációhoz. Elmondta azt is, ő pedig a képviselőknek. Ebben az ügyben nem történt semmi az-
óta. Annyit tud csinálni, hogy hazamegy, ír egy e-mailt, hogy a „Nagytevel községért és a 
nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány nevében bejelentkezik.  
 
Herber József polgármester kérdezi, hogy mire jelentkezik be? 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a LEADER-hez, egyesületi tagnak.  
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Nagy László SE elnök elmondja, hogy ők meg kiléptek azért, mert olyan információt kaptak, 
hogy nem lehet pályázni egyesületeknek. Érdekes dolgok ezek. 
 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy igen, és 3,5 millió forintért vettek fűnyíró traktorokat 
sportegyesületek.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy megmutatja majd Nagy Lászlónak azt a listát, hogy 
kik nyertek.  
 
Nagy László véleménye szerint nem Babits Emil a hibás ebben a dologban, hanem az, aki 
nem kommunikál vele. Az önkormányzatnak volna lehetősége meghívni és ezzel kapcsolatos 
dolgokat elmondani. Pályázat kiírások előtt, mert ő ott testközelben van.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a honlapjukon nincsenek fent a pályázatok. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a honlapon már most is megjelent az új pályázat, 
meg előzőleg is jelent meg pályázat. Nem az a probléma. Nagytevel szempontjából nézi a 
dolgot. Amikor ez a LEADER létrejött, kaptak egy felkérő levelet, hogy az egyesületeknek, 
civil szervezeteknek, önkormányzatnak lehet jelentkezni a LEADER-be. Babits Emil volt a 
polgármester, elment, bejelentkezett, betette oda magát. Onnantól kezdve, amikor ő megszűnt 
polgármester lenni, akkor gyorsan a „Schweighoffer Gyula” Egyesületen keresztül bejelent-
kezett, mert addig nem volt bent, meg mint kisebbségi önkormányzat. Utána már mindegy, 
hogyan van bent, az a lényeg, hogy bent volt az elnökségbe, és az egyesületen keresztül bent 
is maradt. Az a legnagyobb baj ebben, hogy a településnek nem adja át az információt. Nem 
azt csinálja, hogy idejön és elmondja, hogy ez, meg ez lesz, mint szerinte csinálja más telepü-
léseken a többi képviselő, mert nem véletlenül van, hogy bizonyos településeken 4-5 civil 
szervezet is tud nyerni. Megtudják, hogy mire lehet pályázni. Itt ez a legnagyobb gond, és erre 
hiába is várnak. Egyszer szólt, hogy lesz egy pályázat, aztán azóta sem szólt, amikor ő ezt már 
számon kérte rajta, hogy ezt nem így kellene megoldani. Nem tudnak mást csinálni, valahogy 
oda kell kerülni a salátás tálhoz. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a  LEADER-es gyűlésen nem volt ott senki, pedig a 
meghívó megérkezett az önkormányzathoz. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ezen az egy ülésen nem volt ott. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, ha nincs itthon, szólt volna valamelyiküknek, mert ha nin-
csenek ott, nem tartanak bennünket számon.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy nem ért egyet a képviselő úrral, mert ő el szokott 
menni minden egyes ülésre. Ez az egy alkalom volt, hogy nem tudott elmenni.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy látja a polgármester úr, hogy milyen fontos dolgokról 
döntöttek. 
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Farkas Zsolt alpolgármester véleménye szerint nem is az a lényeg, hogy a taggyűlésekre el-
menni, hanem valahogy be kell kerülni a vezetőségbe. Meg kell keresni a támogatottságot. Az 
elnökségnek lejár a ciklusa, 4 évenként újra válasszák őket, jelölni kell, meg kell szerezni a 
benti támogatottságot. Ott a vezetőségben jönnek elő a dolgok. Jó példa az orgona. Még meg 
sem jelent, már meg is nyerték. Ugyanúgy, az a pár kiváltságos település, pl. Somlóvásárhely. 
Arról van szó, hogy kiírják a pályázatot, a LEADER csak a célokat adja meg. Itt van például, 
ami utoljára volt, ez a turisztikai pályázat, kiírták, hogy mire lehet pályázni, de a LEADER-
ben határozta meg az elnökség, hogy kiemelt célterület a lovas turizmus. Ott lehet akkor leg-
alább valami irányt szabni. Nem szabad lebecsülni őket, nem szabad elhanyagolni, mert ez a 
LEADER dolog így megy Európában is, ez nem fog megszűnni. Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy van egy pár LEADER csoport, ami nem működik jól és nem oszt ki pénzt, ők országos 
szinten is sok pénzt osztanak ki. A bent maradt pénzeket szétosztják azok között, akik el tud-
ják osztani. Tehát itt még lesz pénz. Menyhárt Tibortól hallotta, hogy turisztikai pályázat a 
tavasszal megint lesz.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy csak úgy lehet, ha ott van.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy neki ez a véleménye a gazdasági programról. Va-
lami stratégiát kell meghatározni, annak kell lenni az elsődlegesnek. Amellett nyilván az 
egyéb olyan dolgok, ami a falu javát szolgálják, meg kell csinálni, csak kell tartani egy sor-
rendet. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy egyszerre mindent nem tudnak. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ő azért mondta az elején a sorrendet. A strandnál, a 
hivatalnál azt hiszi, hogy nincs vita, azt meg kell csinálni. A hivatalt, ha idekerül. Azzal úgy 
kell számolnunk. Úgy nem megy, hogy egyszer csak a nyakunkba szakad és csináld meg 
gyorsan, holnap. Ki kell találni, hogy mit hova ott, meg mennyi. A parkírozót meg kell hozzá 
csinálni. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester egyetért, hogy meg kell. Abban bízik, ha az állam így döntött, 
hogy közös, új hivatalok lesznek, akkor erre majd fog áldozni valamit.  
 
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint biztos, hogy nem fog.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy akkor meg valami pályázat keretében lenne jó 
megcsinálni. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy elvisz az ÁFA rész egy jelentős összeget. Ő is tud ál-
modozni, ő is szeretné, ha úgy lenne.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy azért kell jobban bevonni a civil szervezeteket, 
mert azt megfigyelhette a képviselő úr, hogy általában a civil szervezetes pályázatok 100 %-ra 
pályázhatnak. Itt is az önkormányzatnak a piacnál van 20 % önrésze. Ha egy civil szervezet 
pályázna hasonlóra, az 100 %-os.  
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Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy a piacnál bárki pályázna, az csak 80 %-os támoga-
tottságú, plusz még az ÁFA-t le kell nyelni.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy lényeg az, hogy egy a tendencia, az állami pénz 
egyre kevesebb, más lehetőség nincs, mint az önkormányzatok találnak maguknak pénz be-
szerzési forrást, és az, ami befolyik pénz, a pályázatok mellé beteszik, mert úgy tudják a falut 
jobbá tenni. Azt kell csinálni, mindenképpen megkeresni az összes lehetőséget, ha kell a 
nyugdíjas egyesület, a sportkör, akiknek saját területén mindenhol pályázni. Lehet, hogy lesz 
egy olyan lehetőség, hogy a nyugdíjas egyesület tud majd pályázni a falunapi költségekre. 
Lehet, hogy az önkormányzatnak nem adnak rá lehetőséget. Vagy létrehozni akár egy olyan 
szervezetet. Az adászteveliek is kitalálták, hogy falu érték megőrzés, hagyomány megőrzés 
címszóval, hogy hurka fesztivált rendeztek. Abból volt a falunap. Kijöttek megnézni, hogy 
sütöttek-e hurkát. Lett sütve hurka, rendben volt minden.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy azért csinál mindenki fesztivált. A strandon lehetne 
csinálni ötöt. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az másik kérdés, hogy azt az összeget valóban 
arra fordítják-e, vagy mást is tudnak belőle csinálni. Felhívja a figyelmet, hogy a jövő év az 
utolsó, amikor komoly lehetőségek vannak, mert utána, 2014-től mi lesz, azt már nem tudjuk. 
A jövő évben még lehet lekötni pénzeket.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a javaslatok alapján a gazdasági program átdol-
gozásra kerül. 
 
g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Herber József polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Blachere Illumination 
Hungary Kft. díszvilágítás pályázatát. 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, ha jól tudja, nagyon nagy az önrésze annak a pályázatnak.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy 50 %. 
 
Herber József polgármester véleménye szerint, ha az a cél, hogy a strandot fejlesszék, akkor 
ne ebbe az irányba induljanak el.  
 
Bérces Antal képviselő véleménye szerint meg kellene kérdezni a rendőrségtől, hogy mi van a 
kamera pályázatunkkal. Úgy tudja, hogy annak is van önrésze. Beígértek 700 e. Ft-ot a kame-
rára. Az sincs bent a gazdasági programban. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy ez szerepelt a tervezetben. 
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Herber József polgármester elmondja, hogy bent van, de konkrétan összegeket a program nem 
tartalmaz.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy sajnos nem igen tudnak rákérdezni, mert az ebr42 
rendszerben interneten keresztül lehet megnézni. Ott az olvasható, hogy elbírálás alatt. Pró-
bálnak érdeklődni, de egyszerűen nem tudnak mást mondani. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ő tegnap felhívta a veszprémi telefonszámot, aki 
az elektronikus dolgokat rendezi, de ők sem tudtak semmiféle információt mondani.  
 
Herber József polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, vagy kérdé-
se? 
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy mi a helyzet Kothencz Andrásnéval? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy szegény Annus néni hétfőn délután 
tűnt el és még mindig, a mai napig nem került elő. A keresés folyamatos volt hétfő este óta. 
Kedden, szerdán egész nap keresték, a mai nap még hozzátartozók, falubeliek voltak kint. A 
rendőrséggel beszélt ma, a környező településeken is, Homokbödögén, Bakonyjákón, 
Tapolcafőn, Németbányán is le lett járva mindegyik település információgyűjtés céljából, nem 
látták-e. Ki van rakva a fényképe, mikor látták, de sajnos még semmi eredményt nem tudtak 
eddig produkálni. Bauer Tibor rendőr százados úr azt mondta ma, ha a héten nem lesz 
semmiféle eredmény, akkor megpróbálják a hét végén, vagy a jövő héten egy nagyobb 
tömegű ember csapattal, 80-100 fős tömeggel átfésülni újból ezeket a területeket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy honnan jönnének? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a készenléti rendőrségtől, a csopaki rendőr tanu-
lók, a faluban is kihirdetnék. Csak nem tud konkrét időpontot mondani, hogy melyik napra. 
Tegnap délután is ők is kint voltak, Tapolcafő felé mentek. Turbók Istvánnéék fel Bakonyjákó 
felé. Sajnos már tipp, meg ötlet sincs, hogy hol keressék. Felvetődött olyan gondolat is, hogy 
esetleg nem-e a tóba esett bele valahol. Oda viszont búvárok kellenek. Az volt a legnagyobb 
probléma, hogy hétfőn és kedden is egész nap esett, a nyomkereső kutya sajnos nem tudott 
elindulni. Nem volt nyom, mert mindent szétmosott az eső. Ha jó idő lett volna hétfőn, vagy 
kedden este, akkor lett volna eredmény. Megnehezítette a kutyás keresést is. Ennyit tudunk 
tenni, hogy folyamatosan keressük, a falubeliek is. Elég szép számmal jöttek kedden, ahhoz 
képest, amilyen időjárás volt. Az alpolgármester úr tudja, mert ő is ott volt. 
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Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester véleménye szerint a polgármester úr mondhatta volna a fiúknak, 
ha együtt mennek, akkor kisebb az esély a megtalálására, mintha szétszóródva. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy annyit mondott a keresőknek reggel, hogy 3 m-es 
távolságba menjenek. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester véleménye szerint nyugodtan lehetett volna 30 m-es távolságban 
is menni. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a hegyen is vannak olyan területek - egy árok, 
vagy egy szikla -, ahová ha beesett, ha olyan messze mennek, meg sem látják.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy érdekes a történet, mert amerre szokott járni, jó 
párszor látta már a nénit, amikor ment, vagy jött, azt mondta a fia, hogy bicskét ment szedni. 
Először arról volt szó, hogy gombázni, de nem, bicskét ment szedni. Két nap is volt, elment 
többször, nem kellett felmenni a hegyre, ott voltak a bicske fák az útvonalon, rogyásig tele. 
Annyit szedhetett volna, amennyit akar. Nem látszott rajta, hogy hozzá van nyúlva. Ahol 
felérni a hegyre, ő végigment a hegy alatt, az erdő szélén, hogy nem esett-e be valami árokba, 
ott volt a töménytelen gomba. Látszott, hogy senki nem nyúlt hozzá. Arra nem járt, az biztos. 
Nem is érti, hogy hova tűnhetett. 
 
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy mennyi idős a néni? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy 82 éves.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ő arra tudott utoljára gondolni, hogy valami 
olyan helyen megütötte magát, vagy egyszerűen egy zavar miatt rossz irányba indult el és rá-
sötétedett valahol. Ott a környéken biztos, hogy nincs. Ő is két német juhász kutyával ment, 
amik észreveszik 30 m-ről is, ha van ott fekszik a bokorban valaki. Nem vettek észre sem. 
Neki az a véleménye, hogy vagy rossz irányba indult el, vagy olyan helyen lehet. A hegynél is  
végignézte, nem esett-e a sötétben a bokrok közé, de sehol nem volt. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy fél négy felé beszélt vele Peng Ferenc, akkor 
olyan nagyon messze nem tudott menni, mert 2 óra múlva sötét volt.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy még egyet nem nézett meg, fent a homokbánya 
fölött, az akácos erdő szélén van egy magasles, ott van egy kút.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy azt is nézték kedden délután.  
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Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a homokbánya felső kijáratánál, felül ki lehet 
menni, ott balra van egy nagyon mély gödör.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ő gyalogolt azon végig kedden. Úgy mentek, ott 
fel, és jöttek vissza Peng Ferenc legelőjén.  
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a másik elképzelése még az volt, hogy mivel ké-
sőn indult el, emlékszik, nagyon jó idő volt aznap, amikor észrevette, hogy sötétedik, próbált 
rövidíteni. Aztán valami szederindás részbe bekavarodhatott, és valahol ott van bent olyan 
helyen, ami nem is látszik. Ha a szederindába valaki begabalyodik, onnan nagyon nehéz ki-
szabadulni egy meglett embernek is, nem egy ilyen idős asszonynak. Oda ha befeküdt, az nem 
látszik, csak akkor látják meg, ha ott van már 3 m-re.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy pedig ott az akácosban van.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy sajnos volt arra példa, Farkasgyepűn, amikor el-
tűnt az idős ember, már 3 éve nem találják. Folyamatosan megy a keresés, minden nap megy 
valaki.  
Mivel több hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 52 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Herber József     Kelemen László 

polgármester                                                            körjegyző 


