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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 95-3/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21. napján 18 óra 30 perckor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel - könyvtár 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Herber József polgármester, Bérces Antal, Kecskeméti Benő, Orbán 
Sándor képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Farkas Zsolt képviselő 
 
Lakosság köréből megjelent: 9 fő 
 
Herber József polgármester köszönti a képviselőket és megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert az ülésen 4 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. Vagyonról, vagyonelszámolásról Herber József 

szóló rendelet-alkotás polgármester 
 

2. Vagyongazdálkodási terv Herber József 
 polgármester 

 
3. Települési szilárd hulladék kezelésével Herber József 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló polgármester 
rendelet-módosítása 
 

4. Vegyes ügyek 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre 
vonatkozóan. 

 
 
 

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 : Vagyonról, vagyonelszámolásról szóló rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2013./IV.1./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
vagyonról, vagyonelszámolásról szóló rendelete a jkv. 
mellékletét képezi 
                
 

 
2./ N a p i r e n d : Vagyongazdálkodási terv 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Írásos anyag a jkv. mellékletét képezi – 528/2013. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

31/2013./III.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetése biztosításának céljából Nagytevel Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:  
1. Nagytevel Község Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve 2012-2016. évre 
vonatkozóan:  
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes 
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése.  
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési 
rendelet határozza meg.  
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon 
értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a 
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vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni.  
b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, 
hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A 
bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti 
díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési 
költségekre. 
2. Nagytevel Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2012-2021. évre 
vonatkozóan:  
1) Alapjául szolgál a középtávra meghirdetett vagyongazdálkodási terv.  
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell 
tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell 
vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.  
3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására kell fordítani.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Herber József polgármester  

 
 
 
3./ N a p i r e n d : A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2013./IV.1./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 9/2012./VI.28./  önkormányzati 
rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi 
                

 
Vegyes ügyek: 
a./ A mindenkori helyi körzeti megbízott munkájának segítését célozva anyagi támogatás a VM. 
Rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez. 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 386/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
32/2013./III.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időre - 1 
évre - a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr munkájának segítését célozva a 
település lakossági viszonyainak tükrében havi 15,- Ft/fő/hó anyagi támogatást nyújt a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság által biztosított és körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi 
működtetési (üzemanyag) költségeihez. A képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetésében az 
átadott pénzeszközök terhére fogja biztosítani. Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy a 
költségvetést ennek megfelelően készítsék el. 
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A képviselő-testület hozzájárul, hogy a főkapitányság a 2013. december 31-ig fel nem használt 
összeget 2014. december 31. napjáig az eredeti célnak megfelelően használja fel.  
A támogatás éves összegének egy összegben történő folyósítására a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság számlájára történő átutalással kerül sor a tárgyév március 31. napjáig.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásra irányuló megállapodás 
aláírására.  
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
b./ Közbeszerzési terv 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az 517/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
33/2013./III.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
jegyzőkönyv mellékletében szereplő 2013. évi 
közbeszerzési tervet. 
Határidő: 2013. december 31-ig folyamatos 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 

 
 
c./ Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária körjegyző 
(Előterjesztés a 1238/2012. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
34/2013./III.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
NagytevelÖnkormányzat Képviselő-testülete a Pápai 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés 
szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
d./ Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek Intézményfenntartó Társulásából 
való kiválás 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 296/2013. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata megküldte a 
határozatát, mely szerint kilép az óvodai intézményfenntartó társulásból. Ő is ezt javasolja a 
testületnek, mivel változott a társulásokról szóló törvény, s szigorú feltételei vannak a társulásnak. 
Többlet normatív támogatást pedig az idei évtől nem kapnak azért, hogy társulási formában 
működtetik az óvodát. Május végéig kell a testületnek döntést hozni, hogy milyen formában működteti 
tovább az önkormányzat az óvodát. 
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Bérces Antal képviselő felhívja a jelenlévők figyelmét – mondják el a faluban -, hogy az 
önkormányzatnak nem áll szándékában az óvodát bezárni. Reményét fejezte ki, hogy a gyermek 
létszám is elegendő lesz a működtetéshez. 
 
Lábel János helyi lakos arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy a konyhát – a bezárás ellenére – 
tartsák meg, mert esküvők egyéb rendezvények alkalmával hasznát vehetik. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az óvodáshoz még szükség van a konyhára, mint melegítő 
konyhára. 
 
Kecskeméti Benő képviselő sajnálatát fejezte ki az alacsony gyermek létszám miatt. 
 
Herber József polgármester szerint volt egy generációváltás, s kiöregedett az a korosztály, ahol még 
magasabb volt a születés szám. A kevesebb, kevesebbet reprodukál.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
35/2013./III.21./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete, az adászteveli önkormányzat döntésének ismeretében, 
szintén kilép az Adásztevel-Nagygyimót-Homokbödöge-Nagytevel Községek Intézményfenntartó 
Társulásból 2013. augusztus 31. napjával. A Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 
Nagyteveli Tagintézménye 2013. augusztus 31. utáni működése formájáról és módjáról 2013. május 
31-ig határozattal dönt a testület. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2013. április 10. 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
Kecskeméti Benő képviselő felvetette a lakosság tájékoztatását – szórólappal -, arról, hogy a 
műanyagok eltüzelése milyen egészségügyi és környezeti károsodással járhat. Nagyon sok a 
településen a rákbeteg. Az önkormányzat próbáljon meg tenni a környezettudatos életmódért. 
 
Bérces Antal képviselő szerint a kéményekből kijövő füstből meg lehet állapítani, hogy mivel 
tüzelnek. 
 
Orbán Sándor képviselő érdeklődött a polgármestertől, hogy tájékozódott-e a baromfi telep 
engedélyezése ügyében. Véleménye szerint: „egy fő állású polgármesternek a lelkit ki kell tenni a 
faluért”. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy próbálta elérni a telepvezetőt, de sajnos nem sikerült, ezért 
érdemi választ nem tud adni a képviselő kérdésére. 
 
 
Herber József polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 19 órakor. 
 

kmf. 
 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 


