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Önkormányzat 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 95-2/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 17 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: 9 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. Nagytevel Önkormányzat 2013. évi Herber József 

költségvetésének első tárgyalása polgármester 
 

2. Cafeteria felülvizsgálata Herber József 
 polgármester 

 
3. Vegyes ügyek 
 
 
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 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 : Nagytevel Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első tárgyalása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Herbert József polgármester elmondja, hogy a költségvetés számainak megismerésével szembesült a 
testület azzal, hogy a jövőben  nem képes tovább üzemeltetni a konyhát, mivel olyan nagy mértékben 
kellett volna kiegészíteni az önkormányzat egyéb bevételei terhére, hogy ezt az önkormányzat 
költségvetése nem engedte meg. Tájékoztatásul közli a megjelentekkel, hogy több helyről kértek 
ajánlatot az étkezés megoldására. A legjobb ajánlatot Ugod Község Önkormányzatától kapták, mert az 
ebédet (felnőtt ebéd ára 620.-Ft/fő/nap) el is szállítják, valamint áthelyezéssel átveszik az egyik 
konyhai dolgozót. Arra törekedtek, hogy ne kerüljön senki sem az „utcára” a dolgozók közül és 
ugyanolyan minőségben tudjanak gondoskodni az óvódások és szociális étkezők étkeztetéséről. A 
konyhát 2013. február 28. napjával kívánja a testület bezárni, és március 1. napjával oldanák meg az 
étkeztetést Ugodról, amennyiben a testület úgy dönt. A költségvetést már úgy tervezték, hogy a 
konyha csak 2 hónappal szerepel benne. Figyelembe vették továbbá a tervezésnél, hogy az egyik 
konyhai dolgozó átkerül áthelyezéssel az ugodi konyhára, a másik pedig a nyugdíjba vonuló 
hivatalsegéd helyére kerül 8 órás munkakörbe. Természetesen a volt 6 órás munkaviszonyban végzett 
tevékenységek bővülni fognak pl. vendégház takarítása. 
 
Horváth István helyi lakos azon aggályát veti fel, hogy az óvodát is bezárja-e a testület. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az óvoda finanszírozása kedvezőbb az eddigieknél, gond 
akkor lehet, ha drasztikusan csökken a gyermekek létszáma. 
 
Bérces Antal képviselő a konyha bezárásával kapcsolatban elmondja, hogy veszteségre nem lehet egy 
önkormányzatnak sem üzemeltetni a konyhát. Az ott dolgozók sorsát is megoldják; megpróbálják őket 
elhelyezni. Az ellátását pedig ugyan úgy megszervezik. Remélhetőleg senkit sem ér veszteség. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

7/2013./II.21./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a  
költségvetést azzal, hogy a kiadások között kétszer szereplő 
6.818.000.-Ft-ot egy helyen csak az önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenység (841126-1) költséghelyen szerepeljen, 
valamint kerüljön figyelembe a konyha bezárása az 
óvodának átadott pénzeszközöknél, s a tartalékból kerüljön 
a beruházásokhoz a helyi piac és a régi iskola épület 
felújitása pályázatokhoz szükséges önrész. 
Utasítja a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
következő testületi ülésre ennek megfelelően készítsék el a 
költségvetést rendeleti formában. 
Határidő: 2013. március 30. 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
 

Herber József polgármester javaslatot tesz, hogy az önkormányzat szüntesse a konyha működtetését. 
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Lábel János helyi lakos is annak a véleményének adott hangot, hogy vállalkozást nem lehet mínusszal 
működtetni. Az adófizetők pénzét nem lehet kidobni. Ez országos viszonylatban is gond, ha nem lesz 
elegendő gyermek az óvoda is gondban lehet. 
 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

8/2013./II.21./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával nem működteti tovább a 
konyháját. Az étkeztetést Ugod Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja az 
azt (óvodások, szociális étkezők, vendég ebédet fogyasztók) igénybe vevők részére. Utasítja a testület 
a polgármestert, hogy gondoskodjon a konyha működési engedélyének az engedélyező hatóság felé  
történő megszüntetéséről. 
Felhatalmazza továbbá a testület a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosítása céljából megállapodást 
kössön Ugod Község Önkormányzata képviselőjével, azzal a feltétellel, hogy a 2013. évben 
megvásárolt étel ára nem lehet magasabb, mint Ugodon, továbbá az Ugodi Önkormányzat 
gondoskodik saját járművével az étel szállításáról és áthelyezéssel átvesz egy fő konyhai dolgozót 
(élelmezésvezető) konyhai kisegítő munkakörbe 8 órás, határozatlan idejű jogviszonyba. 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Herber József polgármester 

                
 

 
2./ N a p i r e n d : Cafeteria felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben is kaptak az önkormányzat dolgozói 
kedvezményes adózású juttatást, ezt erre az évre is javasolja, hogy kapjanak 8.000.-Ft/fő/hó 
összegben. 
 
Orbán Sándor képviselő javasolja, hogy maradjon meg továbbra is ez a támogatás. 
 
Farkas Zsolt képviselő is javasolja, hogy maradjon 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

9/2013./II.21./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzatnál munkajogi jogviszonyban állók részére, 
2013. évben, az önkormányzat ez évi költségvetése terhére, 
6.000.-Ft/fő/hó kedvezményes adózású juttatást állapít meg. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a kifizetésről 
gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Herber József polgármester 
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Vegyes ügyek: 
a./ Szoc. rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2013./II.25./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 
13/2012./X.24./ önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
b./ Szoc. étkeztetés szakmai programja 
E l ő a d ó : Horváth Mária körjegyző 
(Előterjesztés a 103/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
10/2013./II.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
étkeztetés szakmai programját jóváhagyja a melléklet 
szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
 
 
 
c./ Az étkezési térítési díjakról szóló 8/2012./VI.14./ önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2013./II.25./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
étkezési térítési díjakról szóló 8/2012./VI.14./ 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi 
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d./ Szociális célú tűzifa 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 256/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
 
11/2013./II.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 
tűzifa támogatás felhasználásával kapcsolatos 
önkormányzatra eső költségeket, 2013. évi költségvetése 
tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
 
 
 
 
e./ Földbérletek 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 109/2013. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester ismerteti a kérelmeket. Javasolja, hogy a belterületi önkormányzati 
területeket,  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

12/2013./II.21./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja 
Babits Emil Nagytevel, Kossuth u. 28. sz. alatti lakosnak az 
önkormányzat tulajdonát képező belterületi ingatlanjai 
közül a 85 hrsz-ú 15.836 négyzetméter, a 69/1 hrsz-ú 795 
négyzetméter, a 69/2 hrsz-ú 2590 négyzetméter, a 73/2 
hrsz-ú 2241 négyzetméter és a 73/3 hrsz-ú 763 
négyzetméter nagyságú területeket 1 év időtartamra, 2 
Ft/négyzetméter bérleti díj ellenében, előbérlési jog 
biztosításával.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

13/2013./II.21./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe kívánja 
adni az önkormányzat tulajdonát képező külterületen lévő 
017/15 hrsz-ú 5723 négyzetméter területét Peng Norbert 
Nagytevel, Jókai u. 13. sz. alatti lakos részére. 
A bérleti szerződés létrejöttéhez hozzájárul ahhoz a testület, 
hogy nevezett személy a földbérleti ajánlatot 
kifüggesztesse. Az ajánlatok megismerése után hoz döntést 
a testület a tényleges bérlő kiválasztásáról a termőföldre 
vonatkozó jogszabályok miatt.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 

 
 
Herber József polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 17 óra 30 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


