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Önkormányzat 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 95/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 17. napján 18 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel - könyvtár 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Herber József polgármester, Bérces Antal, Farkas Zsolt, Kecskeméti 
Benő, Orbán Sándor képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Lakosság köréből megjelent: 10 fő 
 
Herber József polgármester köszönti a képviselőket és megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert az ülésen valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirend megtárgyalását. 
 
 

N A P I R E N D : 
 
                            T á r g y :                                                          E l ő a d ó : 
 
 
1. Szociális célú tűzifa támogatás Herber József 

helyi szabályairól rendeletalkotás polgármester 
 

2. Együttműködési megállapodás Német Herber József 
Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevellel polgármester 

 
3. Vegyes ügyek 
 
 
Béres Antal képviselő javasolja, hogy a vegyes ügyekbe vegyék fel a tónál kialakult helyzetről való 
tájékoztatást. 
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a polgármester előterjesztését - a fenti módosítással - 
a napirendre vonatkozóan. 
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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 : Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól rendeletalkotás 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2013./I.20./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelete a jkv. mellékletét képezi 
 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Együttműködési megállapodás Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevellel 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 205/2013. sz. üi. alapján) 
 
Babits Emil a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy a közösségi házat használja 
az önkormányzat a különböző közösségi feladatai ellátásához. Eddig úgy működött, hogy a Nagyteveli 
Önkormányzat hozzájárult 200.000.-Ft-tal a megjelölt ingatlan működési költségeihez.  
 
Horváth Mária körjegyző elmondja, hogy 2012. január 1. napjától a települési önkormányzatnak kell 
biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit. Egyszerűsítve, működési költségei nem 
keletkezhetnek a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a települési önkormányzat ennek megfelelően biztosítja a 
közösségi házban és a hivatalban a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.  
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

1/2013./I.17./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 
Nagytevel Község Önkormányzata között létrejött 
együttműködési megállapodást a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős  : Babits Emil NNÖ elnök 
                 Herber József polgármester 
                 Horváth Mária jegyző 
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Vegyes ügyek: 
a./  Tájékoztató a tónál kialakult helyzetről  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a testületi ülésre meghívta Holczinger Pétert is, mivel ő 
támogatja a tónál lévő személyt, de ő azt nyilatkozta, hogy aki meg akar tudni valamit hívja fel 
telefonon és kérdezze meg tőle.  
 
Holczinger Péter megkereste őt szeptember hónapban, hogy a teológián megismert barátja szeretne a 
tóhoz jönni sátorral, túlélő táborozni két hétre. Ő ehhez szóban hozzájárult. Hétfőn aztán a tónál 
megjelent Süveges Péter, akiről aztán kiderült, hogy ő a „hírhedt tescos rabló”, ahogy a sajtó 
fogalmaz. 24 órás őrizet alatt áll, a rendőrség őrzi. A két hét a jövő héten hétfőn letelik, azt ígérte, 
hogy már szombaton távozik. 
 
Orbán Sándor képviselő a polgármester semmilyen írásos engedélyt nem adott? 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy nem adott semmilyen írásos engedélyt. 
 
Bérces Antal képviselő nehezményezi, hogy a kialakult helyzetért a testületet okolják mind a 
kormányhivatalnál, mind a faluban, pedig ők nem is tudtak róla. Hogyan gondolta a polgármester, 
hogy a hely alkalmas akár túlélő tábornak is, mivel sem víz, sem WC használati lehetőség nincs a 
területen. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a feltételek hiánya nem zavarta – utólagosan – gyanúsan 
ragaszkodott a helyhez. 
 
Lábel János furcsának találja Holczinger Péter hitoktató, diakónus magatartását, hiszen nem lehet 
minden megmagyarázni a felebaráti szeretettel. Egy büntetett előéletű embert hozott a falu nyakára. 
Véleménye szerint több probléma is volt már Holczinger Péter magatartásával, mert a prédikációi is 
hagytak némi kívánni valót pl. lecsőcselékezte, lepogányozta az embereket. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy nem tájékoztatták megfelelően, azért alakult ki  a jelenlegi 
helyzet. 
 
Bérces Antal megszólítja a jelenlevő egyházközségi tagot, Babits Emilt, hogy mit lehetne tenni ez 
ügyben.  
 
Babits Emil elmondja, hogy ő nem tud mit mondani, mert nem főnöke Holczinger Péternek, az 
egyházközségnek nincs vele problémája. 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi a polgármestertől, hogy kivel egyeztetett az ügyben. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az eljáró bíróval is és a megyei rendőrkapitánnyal is 
egyeztetett. A bíró azt akarta elérni, hogy helyezzék el az illetőt a turistaszállóban. Erre azonban nem 
volt hajlandó. Minden beszélgetés alkalmával kijelentette, hogy a hely nem alkalmas az ott 
tartózkodásra, a bíró mindezek ellenére kijelölte. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy az internetről való tájékozódás alapján úgy tudja, hogy 
Süveges Péter ügyei miatt már 3 bíró mondott le a tisztségéről. A mostani eljáró bíró Kalina József.  
Az ítélőtábla döntése alapján háziőrizetben volt, majd lakhely elhagyási tilalom alatt állt. Süveges 
ragaszkodott ehhez a helyhez.  
 
Bérces Antal elmondja, hogy ő is az interneten tájékozódott, elég sok információt lehet róla találni. 
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Herber József polgármester javasolja, hogy a testület hozzon határozatot, melyben kinyilvánítanák, 
hogy nem járulnak hozzá a tónál lévő tartózkodásához. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
 
2/2013./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomást szerzett arról, hogy az önkormányzat által 
bérelt külterületen lévő strand területén tartózkodik Süveges Péter, akit a sajtó „hírhedt tescós 
rablónak” nevez. A strand jelenleg nem üzemel, hosszabb emberi tartózkodásra nem alkalmas, mivel 
nincsenek meg azok a legelemibb feltételek sem, pl. WC, amelyek azt lehetővé tennék. A testület a 
területen való tartózkodáshoz nem járult hozzá, s a jövőben sem kíván ehhez hozzájárulni. 
Kéri az eljáró hatóságokat, hogy ennek megfelelően intézkedjenek, s felszólítják Süveges Pétert, hogy 
a rendőrség közreműködésével a területet minél előbb hagyja el. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
b./  Ismételt tájékoztató törvényességi felhívásról 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi felivásáról az „új jegyző” 
is tájékozódott és javasolta, hogy módosítsa a testület a 18/2011. (XII. 16.) rendeletet, amely a 
telekadóról szól. 
 
Bérces Antal képviselő is a törvénytelen állapot megszüntetése mellett foglal állás, azzal a feltétellel, 
hogy legalább ebben az évben legyen meg az elvárt adó bevétel. 
 
Herber József polgármester javasolja, hogy maximum év végi határidővel tegyen eleget a testület a 
törvényességi felhívásnak. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
 
3/2013./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-
004/00808/2012. számú törvényességi felhívásában foglaltakat, s az abban foglaltaknak megfelelően 
módosítani kívánja a telekadóról szóló 18/2011. (XII. 16.) rendeletet legkésőbb 2013. december 31. 
napjáig. Kötelezi a testület a polgámestert és a jegyzőt, hogy a jelzett időpontig készítsék elő a 
rendelet-tervezetet. 
Határidő: legkésőbb 2013. december 31. 
Felelős: Herber József polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
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c./ Mozgókönyvtári feladatok ellátása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 51/2013. sz. üi.) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy január 1. napjától a mozgókönyvtári feladatok a megyei 
könyvtárhoz tartoznak. Az önkormányzat támogatást kap a feladatok ellátására, közvetlenül. A 
folyamatos ellátás érdekében javasolta a működtetésbe bevont pápai könyvtár, hogy január hónapra 
kössenek az önkormányzatok megbízási szerződést – az eddigiek szerint – a könyvtárosokkal. A többi 
hónapra változhat a nyitva tartás és a megbízási díj összege is, mert várhatóan változik az ide 
vonatkozó jogszabály. Javasolja, hogy a könyvtárossal – Wurm András – az eddigieknek megfelelő 
megbízási szerződést kössön az önkormányzat január hónapra, a többi hónapra pedig a költségvetés 
ismeretében szervezzék meg a nyitva tartás és a megbízási díj összegét is ennek megfelelően 
határozzák meg. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
 
4/2013./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a mellékelt megbízási 
szerződés aláírására, melynek fedezetét a testület a 2013. évi költségvetése terhére biztosit. Utasítja a 
testület a polgármestert, hogy a költségvetés készítésekor vegye figyelembe a mozgókönyvtári 
feladatok ellátására kapott állami támogatást, s ennek az összegnek megfelelően tervezze a kiadásokat. 
Amennyiben az állami támogatás nem fedezi a könyvtári feladatok ellátását, úgy tájékoztassa testületet 
erről, hogy a kiadást és bevételt összhangba tudja hozni a testület.  
Határidő: - Megbízási szerződés megkötésére azonnal 

- költségvetés készítése 2013. február 15. 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
Herber József polgármester a módosított Ötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt ülés 
folytatását 19 óra 40 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


