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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 95-11/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel - könyvtár 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Herber József, Bérces Antal, Farkas Zsolt, Kecskeméti Benő, Orbán 
Sándor képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Lakosság köréből megjelent: 5 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. 2014. évi munkaterv megtárgyalása Horváth Mária 
 jegyző 
 
2. A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások Herber József 

és támogatások áttekintése polgármester 
 

3. Szociális tűzifa támogatásról rendelet Horváth Mária 
 jegyző 
 
4. Szoc. rendelet Horváth Mária 
 jegyző 
 
5. Telekadó rendelet Horváth Mária 
 jegyző 
 
6. Bursa Hungarica szabályzat Horváth Mária 
 jegyző 
 
7. Vegyes ügyek 

 
Zárt ülés: szoc. segélyek 
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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. 
 
 

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 : 2014. évi munkaterv megtárgyalása  
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

118/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Önkormányzat 2014. évi munkatervét a 
melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások és támogatások áttekintése 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a különböző szolgáltatások díja tartalmazza az ÁFA-t, ezért 
jóval kevesebb bevételt eredményez. 
 
Orbán Sándor képviselő továbbra is hiányolja a polgármester azon tevékenységét, amely 
következtében egységes falukép alakulna ki. Gondoskodjon a polgármester arról, hogy minden ház 
előtt a füvet levágják, vagy levágassák. Ne legyen a falu gondozatlan. Egyben javasolja, hogy a 
fűnyírást emeljék 12 Ft-ra. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

119/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások (burttó) 
díjait az alábbiak szerint határozza meg 2014. január 1. napjától: 
 
Tornaterem bruttó bérleti díjai :     
 -  felnőtt csapatok részére                                                         2.600,-Ft/óra 
 -  nagyteveli sportolók és diákok részére                                 térítésmentes 
 -  kereskedelmi célra 
         - 4 órát meghaladó igénybevétel esetén                           8.320,-Ft/nap 
         - max. 4 órás igénybevétel esetén                                    2.600,-Ft/óra 
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- bál, lakodalom rendezvényre                fűtési szezonban    fűtési szezonon kívül 
      - nagyteveli lakos esetén                     30.000,-Ft/rend.      25.000,-Ft/rend. 
      - nem nagyteveli lakos esetén             60.000,-Ft/rend.      50.000,-Ft/rend. 
      - társadalmi szerv (belépődíjas)          25.000,-Ft/rend.      25.000,-Ft/rend. 
      - társadalmi szerv (belépődíj nélkül)                  térítésmentes 
 
Turistaház és apartman szállásdíj: 
    Bakony-Ér Turista és Informatikai Ház 
- 1-2 napos szállásfoglalás esetén   - fűtési szezonban                    2.080,-Ft/fő/éj 
                                                        - fűtési szezonon kívül             1.975,-Ft/fő/éj 
- 2 napot meghaladó szállásfoglalás esetén – fűtési szezonban       2.080,-Ft/fő/éj 
                                                                    - fűtési szezonon kívül  1.870,-Ft/fő/éj 
 
Apartman 
- fűtési szezonban                 3.015,-Ft/fő/éj 
- fűtési szezonon kívül         2.600,-Ft/fő/éj 
 
Hangoshíradó hirdetési díja: - helyi lakosoknak                 375,-Ft 
                                                  - nem helyi lakosoknak      1.090,-Ft 
 
Lakbér:  
 Nagytevel, Kossuth u. 34.             18.430,-Ft/hó 
 
Közterület használat:                       500,-Ft/nap 
 
Földbérleti díjak: 
- belterületi ingatlanok bérleti díja:        2,-Ft/m2 
- külterület 093/15 a,c,d hrsz. haszonbérlő által beadott területalapú támogatás     
                                                                           hektárja alapján    16.000,-Ft/ha 
  017/15 hrsz. a mindenkori állami támogatás 65 %-a 
 
Fűnyírás:    12,-Ft/m2 

 

Képeslap értékesítés:            100,-Ft/db 
 
Hűtőmágnes értékesítés:      500,-Ft/db 
Utasítja a tisztségviselőket az érintettek kiértesítésére. 
Határidő: 2014. január 1-jétől folyamatos 
Felelős  : Herber József 
 
 
3./ N a p i r e n d : Szociális tűzifa támogatásról rendelet 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

15/2013./XI.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatásról szóló rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 
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4./ N a p i r e n d : Szoc. rendelet 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

16/2013./XI.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
5./ N a p i r e n d : Telekadó rendelet 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal képviselő összefoglalja, hogy miért is kell a telekadó rendelettel foglalkozni. A hatályos 
önkormányzati rendelettel szemben a kormányhivatal több észrevételt is tett. A testület pedig 
nyilatkozott, hogy ez év végéig felülvizsgálja azt. 
 
Herber József polgármester javasolja, hogy a magánszemélyek 1 Ft/ négyzetméter telekadót 
fizessenek, a nem magánszemélyek pedig 40 Ft-ot négyzetméterenként. 
 
Kecskeméti Benő képviselő javasolja, hogy a nagyteveli lakosok terhei ne nőjenek, ezért 0.8 Ft-ot 
javasolt négyzetméterenként. 
 
Farkas Zsolt képviselő annak a véleményének adott hangot,  nem biztos, hogy hosszútávon jó politika 
mindig a gazdálkodó egységeket terhelni. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

17/2013./XI.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
telekadóról szóló rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
6./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Felső Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Szabályzata 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

120/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica Felső Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer Szabályzatát a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
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Vegyes ügyek: 
a./ Idegenforgalmi adóról szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal képviselő szerint nincs ellenőrzés, inkább ellenőrzést javasol, mint emelést. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy ellenőrzés nem volt, de ettől függetlenül javasolja az emelést. 
 
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy Nagytevel község idegenforgalmát nem lehet összehasonlítani 
pl. Bakonybél idegenforgalmával, azoknak a terheit növelik, akik fizetnek. Akik nem fizettek azokat a  
jövőben is nehéz lesz erre kényszeríteni.  
 
Herber József polgármester javasolja, hogy 400.-Ft-ra emeljék meg az idegenforgalmi adót. 
 
Bérces Antal képviselő továbbra is hiányolja az ellenőrzést, s nem tudja, hogy az önkormányzat 
honlapján mit keres a szállásadók reklámja. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

18/2013./XI.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
idegenforgalmi adóról szóló 3/2011.(I.21.) önkormányzati 
rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
b./ A Nagyteveli Víztározó tó rendjéről szóló 10/2008. (VII. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Wurm András a lakosság köréből megjelent, javasolja, hogy a strand belépő díját emeljék meg 100 Ft-
tal. A sátrazás díját ne emeljék, mert egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Javasolja a 
polgármesternek, hogy már most kezdje el intézni az úszómestert, nehogy kifussanak az időből. 
Elmondja még, hogy szerinte az előző testület mostohán kezelte a strandot. Jobban oda kell figyelni. Ő 
amikor belépőt szedett több emberrel összeveszett, mert a teveliek egy részére jellemző, hogy 
teveliként akarja az ismerősét bevinni a strandra. Javasolja, hogy a sátorhelyért az teveliek is 
fizessenek. Tapasztalata szerint a nagyteveli sátrazók csinálták a legnagyobb rendetlenséget. 
 
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy a belépőt szedő nagyteveli, tehát ismeri a tevelieket, akit nem 
ismer attól el kell kérni a lakcím kártyát.  
 
Kecskeméti Benő képviselő szerint a teveliek közül nagyon szűk réteg veszi csak igénybe a 
kedvezményt, ezért nem javasolja azt. 
 
Bérces Antal képviselő javasolja, hogy a nagyteveliek ezután is ingyen mehessenek a strandra fürödni. 
 
Herber József polgármester mértékletes emelést, valamint a sátrazást költségének kiterjesztését  
javasolja a nagyteveliekre.  
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

19/2013./XI.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Nagyteveli Víztározó tó rendjéről szóló 10/2008. (VII. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi. 

 
 
 
c./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az 539/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

121/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja. 
A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép hatályba. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
c./ Mikulás csomag gyermekek részére 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés szóbeli) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy minden évben szoktak az újszülött kortól 3 éves korig, és 
az óvodások részére mikulás csomagot adni. Javasolja, hogy ebben az évben is biztosítson a testület a 
megjelölt korosztály részére személyenként maximum 500.-Ft támogatást a segélykeret terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

122/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete minden 
nagyteveli állandó lakóhellyel rendelkező 0-tól 3 éves korú, 
valamint óvodás gyermek részére maximum 500.-Ft/fő 
összegű támogatást biztosit mikulás csomag 
megvásárlására, az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
segélykeret terhére. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a csomagok 
beszerzéséről és kiosztásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2013. december 6. 
Felelős: Herber József polgármester 
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d./ Ároktisztítás, tereprendezés a Kossuth, Petőfi, Szederfa utcában 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy több panasz érkezett, hogy a jelzett utcákban nem, vagy 
csak nehezen folyik el a csapadék. A megfelelő belvízrendezés érdekében javasolja, hogy az 
önkormányzat kössön szerződést Lábel László helyi vállalkozóval az árkok tisztítására, 
tereprendezésre a Kossuth, a Petőfi, a Szederfa utcák vonatkozásában, bruttó 594.360.-Ft összeg 
ellenében. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

123/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékletben szereplő vállalkozói 
szerződést bruttó 594.360.Ft összegben, mely összeg ellenében Lábel László Nagytevel, Kossuth u. 
9/a. lakos kitisztítja a Petőfi, a Kossuth és a Szederfa utcában lévők árkok eliszapolódott részeit, 
valamint tereprendezést végez, a kiszedett földet elhelyezi és rendezi. Fenti összeget a képviselő-
testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés aláírására, azzal a feltétellel, 
hogy a kivitelezés határideje 2013. december 10. legyen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
e./ Nagyteveli Sportegyesület támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 1227/2013. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az egyesület elnöke kért támogatást a TAO pályázatuk 
önrészéhez, valamint a működési költségükhöz. A testület korábban már döntött a működési 
támogatásról, de az egyesületnek megnőtt a saját bevétele, ezért kevesebb támogatást kérnek, TAO-s 
önrészhez, 700.000.-Ft-ot, működésre 176.000.-Ft-ot, összesen 876.000.-Ft összegű támogatást 
kérnek. Javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a jelzett összeggel az egyesületet az 
önkormányzat költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagy László a lakosság köréből megjelent egyesületi elnök megerősíti a polgármester által 
elmondottakat, s kéri a testület támogatását. A TAO-s pályázathoz az önrésznek az egyesület 
számláján kell lenni, hogy a felhasználást megkezdhessék. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

124/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyteveli Sportegyesület részére 876.000.-Ft összegű 
támogatást biztosit 2013. évben – TAO-s pályázat önrészéhez 700.000.-Ft-ot, működésre 176.000.-Ft-
ot – az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartaléka terhére. Az önkormányzat azonban 2013. 
évben a sportegyesület részére már átutalt (korábbi testületi döntés alapján) 300 eFt-ot, ezért a 
fentiekben megállapított összeget ezen összeggel csökkenti; a továbbiakban 576.000,- Ft támogatás 
utalásáról gondoskodik a testület. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a fenti összeg utalásáról gondoskodjon az egyesület Zirci 
Takarékszövetkezet Ugodi Kirendeltségénél vezetett 73900456-19012360 számú számlájára. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Herber József polgármester 
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f. / VM. Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pápa támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 1228/2013. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

125/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,- Ft támogatást nyújt VM. Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Pápa részére 2013. évi költségvetési tartaléka terhére. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról, valamint az adományozási 
megállapodás aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
 
g./ Nagyteveli Óvoda Szülői Munkaközösségének tornaterem bérlete 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 1331/2013. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

126/2013./XI.28./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyteveli Óvodai Szülői Munkaközössége részére a 
2013. december 31-én tartandó rendezvényre terembérletet nem számit fel. 
Utasítja a testület a polgármestert az érintett kiértesítésére. 
Határidő: : 2013. december 31. 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
 
 
 
Herber József polgármester a módosított Mötv. 46. § (2) bekezdés a. pontja alapján a további ügyek 
tárgyalásához zárt ülést rendel el 18 órakor. 
 
 

kmf. 
 

 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


