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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-2/2014. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5. 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: 3 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. 
 
Farkas Zsolt képviselő kéri a testületet, hogy a költségvetés megtárgyalása és elfogadása előtt kerüljön 
fel a napirendek közé megtárgyalásra a nagyteveli kulturális centrum kialakitásáról szóló tervezés. Új 
uniós ciklus lesz 2014-2020-ig. Általában a pályázati határidők nagyon rövidek, s ha rendelkeznének 
egy koncepcióval nagyobb eséllyel tudnának pályázni. Ezért szeretné, ha ezt a testület megtárgyalná, 
még a költségvetés elfogadása előtt, mert akkor a tervezésre tudnának elkülöniteni egy összeget. 
 
Bérces Antal képviselő nem javasolja, hogy a költségvetés előtt tárgyalják ezt az esetleges napirendi 
pontot, javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalása után a vegyes ügyek keretében fejtse ki Farkas 
Zsolt az elképzelését. 
 
Herber József polgármester a maga részéről nem javasolja felvenni a napirendek közé a javaslatot, 
mivel nem ismerik a jövőbeni pályázati feltételeket, s nagyban neheziti a projektek kivitelezhetőségét 
az, hogy meg kell előlegezni a támogatásokat, egyben javaslatot tesz az alábbi napirendekre és 
szavazásra teszi fel a napirend felvételét : 
 
 

N A P I R E N D : 
 

                            T á r g y :                                                          E l ő a d ó : 
 
1. SZMSZ módositása Horváth Mária 
 jegyző 
 
2. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének Herber József 

megtárgyalása, elfogadása polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 nem  2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

32/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem kivánja 
felvenni a napirendek közé Farkas Zsolt képviselő 
napirendi javaslatát a nagyteveli kulturális centrum 
kialakitásáról szóló tervezés napirendet, s jóváhagyja a 
polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
 
 

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 : SZMSZ  módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Horváth Mária jegyző elmondja – mivel a lakosság részéről megjelentek nem biztos teljesen ismerik 
az előterjesztést-, hogy a módositásra azért volt szükség, mert az eddigi szakfeladatok helyett, 
jogszabály alapján kormányzati kódokat kell használni, s ezt át kell vezetni a szükséges 
dokumentumokon, majd a Magyar Államkincstár részére el kell küldeni, hogy a törzskönyveken is 
átkerüljön a változás. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

2/2014./II.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 
8/2013. (VI.28.)  önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 

 
2./  N a p i r e n d : 2014. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Herber József polgármester ismerteti a költségvetés főbb adatait. 
 
Kecskeméti Benő képviselő megkérdezi, hogy mit tud a polgármester a nem eladósodott 
önkormányzatok támogatásáról. A sajtóból arról értesült, hogy  március 31-ig megkapják az 
önkormányzatok. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ő is ezzel az információval rendelkezik egyenlőre. 
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Horváth Mária jegyző elmondja, hogy nemrég olvasta a polgármesterek elektronikus újságjában, hogy 
pár napon belül jogszabály fog megjelenni e témában. Amint valami konkrétumot tud, értesiti a 
polgármestereket. 
 
Lábel János a lakosság részéről megjelent személy annak a véleményének ad hangot, hogy a 
Nagyteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogathatná az óvodát. 
 
Herber József polgármester, mint a Nagyteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja elmondja, 
hogy a mult évben támogatta is az óvodát, ruha vásárláshoz nyújtottak támogatást, azonban a 
nemzetiségi önkormányzat támogatása nem akkora, hogy az lehetővé tenné a nagyobb összegű 
támogatást. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy van probléma az óvoda működtetésével, mivel nem elegendő a 
feladat mutatós támogatás, s ezért hozzá kell tenni az önkormányzatnak. Ennek ellenére felhivja a 
megjelentek figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak nem áll szándékában bezárni az óvodát sem az 
idei, sem a jövő évben, ezt mondják el a faluban. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az óvodánál a bérekhez kell hozzájárulni az 
önkormányzatnak a saját bevételei terhére, mert az állam a mult évben megemelte az óvónők fizetését, 
s az idei évben a létszámhoz igazodva finanszirozzák a béreket, de az idősebb, magasabb 
képzettséggel, nemzetiségi pótlékkal rendelkező óvónők „többe kerülnek”, mint egy pályakezdő. Ez 
nincs figyelembe véve a támogatásnál, de a gyermeklétszám is csökkenő tendenciát mutat. Elmondja 
még, hogy a környéken lévő minden óvodánál ez a helyzet, az önkormányzatok kénytelenek 
hozzájárulni a működéshez. 
 
Wurm András a lakosság részéről megjelent személy megkérdezi, hogy mért nincs lomtalanitás. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a héten lesz Adásztevelen egyeztetés a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács képviselőjével, ahol felveti ennek 
megoldását, mert egyenlőre csak az a lehetőség áll fenn, hogy az ugodi hulladákudvarba lehet 
elszállitani a kukába nem tehető hulladékot. 
 
Orbán Sándor képviselő megkérdezi, hogy megszünt a Hirlevél. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ezentúl negyedévente lesz ez az önkormányzati kiadvány. 
 
Orbán Sándor képviselő nehezményezi, hogy a polgármester rendre nem hajtja végre a képviselő-
testület döntését, ebben az esetben úgy döntöttek, hogy havonta jelenik meg. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a testület most ért oda, 3 év után, hogy rendben van a 
gazdálkodása. Nyugodt, kiegyensúlyozott költségvetése van az önkormányzatnak. 
 
Wurm András a lakosság részéről megjelent személy megjegyzi, hogy ennyi idő kellett a 
rendbetételre. 
 
Lábel János a lakosság részéről megjelent személy megállapitja, hogy szép dolog, hogy igy 
gazdákodtak, de van olyan amit meg kellett volna csinálni. 
 
Bérces Antal képviselő megkérdezi, hogy mi az amit meg kellett volna csinálni. 
 
Lábel János a lakosság részéről megjelent személy elmondja, hogy a gyalogjárdákat kellett volna 
megjavitani, mert több helyen balesetveszélyes. Javasolja továbbá, hogy  a templomhoz közeli járda 
mellett lévő gyümölcsfákat várják fel, vagy ki, mert amikor a termése lehull a járdára, alig lehet ott 
közlekedni, mert nagyon csúszik a lehullott szilva. Ilyen apró dolgokat is észre kell venni. 
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Bérces Antal képviselő elmondja, hogy korábban a járdák javitását olyan közcélúak bevonásával 
oldották meg, akik után az állam 100 % támogatást biztositott a bérükre. Sajnos erre most nem nyilt 
lehetőség. Egyébként az a véleménye, hogy minden úgy kell megcsinálni, hogy az ne egy-két évre 
szóljon, példának hozta fel az orvosi rendelő előtti járdát. Összeségében úgy véli, hogy ebben a 
ciklusban sem szenvedett hiány senki, biztositott volt az óvoda a szociális étkezés stb. 
 
Orbán Sándor képviselő megjegyzi, hogy az a tapasztalata, a falut járva, hogy leginkább a nem 
tősgyökeres teveliek közül fordul elő ritkán, hogy nem forditanak akkor gondot a környezetükre. 
Talán ez adódhat abból is, hogy falun ebbe nőttek bele az emberek. Továbbra is kéri a polgármestert, 
hogy intézkedjen azokban az ügyekben, ahol kifogásolni lehet az utca, a kert rendezettségét. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

3/2014./II.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a 
jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
Bejelentések: 
Bérces Antal képviselő javasolja Farkas Zsoltnak, hogy napirenden kívül elmondhatja az elképzelését. 
 
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy mindenképpen szerette volna felvetetni a napirendek közé, 
hogy nyoma legyen az utókornak. Továbbra is úgy gondolja, hogy legyen egy átfogó koncepció. 
Központnak pedig nem lát más alkalmas helyet a községben. Az unióban úgy véli, akkor tud igazán 
gyorsan reagálni egy-egy pályázati kiirásra az önkormányzat, ha már tervekkel rendelkezik. Ezt 
szerette volna, ha nem is egyszerre, hanem részenként készültek volna tervek a falu központ 
épületeinek hasznositására. A finanszirozást érintve az önkormányzatnak általában az ÁFA-t kell 
önrészként biztositani.  
 
Bérces Antal képviselő a saját véleménye, hogy most ért el oda az önkormányzat, hogy van egy kis 
megtakaritása. Nagyobb önkormányzatok sem csináltattak olyan tervet, amit Farkas Zsolt javasolt, 
azért, hogy a páncélszekrénybe betegyék. Példának emliti, hogy Budapesten a Nemzeti Szinházat, 
Győrben a Sport Centrumot, Pápán  jégpályát testületenként más-más elképzelés született ezekről a 
beruházásokról. Nem biztos, hogy rossz ami megszületett ezekből, s ha koncepció lett volna, akkor 
abból semmit sem használhattak volna fel, mert merőben más elképzelés született. Reméli, hogy 
velük, vagy nélkülük a falu érdekét nézik majd, s bizik a fiatal generációban. Érti a tervét, de ennek 
nincs itt az ideje, ha van pénzük, akkor nem lehet probléma. Meg kell fogadni az idősebbek tanácsát. 
 
Orbán Sándor képviselő megemliti Lábel János felvetését a járdát illetően, ezt fontosnak tartja. 
Kevésbé fontosnak tartja a múzeumot, mint funkciót a volt magtárra. Nem látja a javaslat értelmét. 
Megkérdezi Wurm Andrást, hogy a német nemzetiségi kiállitást mennyien látogatták az utóbbi időben. 
 
Wurm András a lakosság részéről megjelent képviselő, könyvtáros elmondja, hogy az utóbbi időben 
nem volt látogatója a kiállitásnak. 
 
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy továbbra is az a véleménye, hogy az elkövetkezendő ciklus 
lehetőséget biztosit arra, hogy később bevétele legyen az önkormányzatnak. Meg kellene ragadni az 
alkalmat. 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, nem biztos, hogy irnak ki olyan pályázatot, amire az 
önkormányzatnak szüksége van.  
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Bérces Antal képviselő elmondja, hogy régen sok pályázati lehetőségről nem értesültek. Elvárják hogy 
a hivatal részéről tájékoztassák a testületet arról, amiről információjuk van. 
 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 274/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

33/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben (8564 Nagytevel, Petőfi u. 15.) a tagságát az 
Önkormányzat fenntartja. Az elfogadott 2014. évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020 
közötti LEADER programban a település közigazgatási területével továbbra is a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi, kedvezményezetti területéhez 
kíván tartozni.  A tagságban történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, esetleges 
tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
 
b./ 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 191/2014. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
34/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó 
rendőr munkájának segítését célozva 102.000,-Ft összeggel támogatja a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság által biztosított és körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi működtetési 
(üzemanyag) költségét. A képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásra irányuló megállapodás 
aláírására.  
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
c./ NNÖ Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
35/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft támogatást nyújt a Nagyteveli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére. A  nemzetiségi önkormányzat ezen összeg ellenében köteles 
biztosítani a  közösségi ház működési költségeit, az esetleges megmaradó összeget pedig az 
önkormányzat egyéb céljaira fordíthatja. A testület a megjelölt összeget 2014. évi költségvetése  
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
 
d./ Nagyteveli Sport Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 261/2014. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármeste ismerteti az SE kérelmét. Javasolja, hogy a kért 500.000.-Ft támogatást 
biztositsa részükre az önkormányzat. Ezt az összeget tervezték a költségvetésbe is. A 300.000.-Ft 
elmaradt támogatást nem tudja értelmezni, kéri majd az SE elnökét, hogy ismertesse annak 
indokoltságát. 
 
Orbán Sándor képviselő nem érti mi szükség lenne az „elmaradt” 300.000.-Ft felhasználására, ha 
„kijöttek” a bevételükből. 
Javasolja, hogy erről, csak akkor döntsenek, ha megismerték az indokokat is. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

36/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft-ot biztosit a Nagyteveli Sportegyesület 
részére, működésükhöz, mely összeget két egyenlő részletben biztositja, az első 2014. március 31. a 
másodikat 2014. szeptember 30. napjáig. A kérelemben megjelölt „elmaradt” 300.000.-Ft 
támogatásról a következő testületi ülésen kiván dönteni a testület, amikor tisztázódik a 300.000.-Ft 
felhasználási célja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Herber József polgármester 
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e./ Közösségi szolgálat teljesitésére megállapodás középiskolákkal 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 269/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

37/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az iskolai közösségi 
szolgálat közös lebonyolitásáról szóló együttmüködési megállapodás aláirására a Pápai 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolával a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
f./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesülettel megállapodás 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

38/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Napsugár 
Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesülettel a tursitaház helyiségeinek használata tárgyában a 
megállapodást a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
 
g./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület teremhasználati kérelme 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

39/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi – az egyesület kérelmére -, hogy 
teremhasználati dij megfizetése nélkül tartson „Hagyományőrző est” rendezvényt a „Napsugár” 
Nyugdijas Egyesület 2014. március 1. napján az önkormányzat tulajdonát képező tornacsarnok 
épületben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester  
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h./ „Fenyves” fürdőhelyen 2012-ben történt számlázás 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 128/2014. sz. üi. alapján) 
 
 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a „Fenyves” fürdőhelyet 2012. nyarán rendezvény céljára 
kibérelte Prém Bence (Veszprém, 1982. 08. 17. anyja neve: Dénes Zsuzsanna) 8200 Veszprém, 
Cholnoky J. u. 23/b. sz. alatti lakos vállalkozó. Az önkormányzat ÁFA-s számlát állitott ki nevezett 
részére bérleti dijként. Az önkormányzat azonban nem volt jogosult ÁFA-s számla kiállitására. Ez 
akkor derült ki, mikor nevezettet a NAV ellenőrizte, ezért Prém Bence jogi képviselője kéri az 
önkormányzattól az általa jogosulatlanul visszaigényelt ÁFA,  melynek összege: 324.000.-Ft, a 
késedelmi pótlék, amelynek összege: 23.000.-Ft, a birsá, amelynek összege: 11.000.-, valamint 
39.000.-Ft kártérités megfizetését.  Összesen: 397.000.-Ft megfizetését. Ebből az önkormányzat 
önrevizió utján a NAV-tól 324.000.-Ft visszaigényelhető. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 
 

40/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete Prém Bence (Veszprém, 1982. 08. 17. anyja neve: 
Dénes Zsuzsanna) 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 23/b. sz. alatti lakos vállalkozó részére nem 
megfelelő számlázás miatt az alábbiak szerinti fizetési kötelezettséget vállal: 

- ÁFA különbözetként megfizetésére: 324.000.-Ft 
- Késedelmi pótlék megfizetésére:        23.000.-Ft 
- Birság megfizetésére:                        11.000.-Ft 
- Kártérités megfizetésére:                   39.000.-Ft 
- Összesen:                                       397.000.-Ft. 

Fenti összeget a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztositja. Utasitja a testület a polgármestert, hogy a fent megjelölt összeg nevezett részére történő 
utalásról gondoskodjon, valamint gondoskodjon a nevezett részére kiállitott számlák önreviziójáról a 
NAV felé és gondoskodjon a megjelölt számlák után az ÁFA visszaigényléséről. 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Herber József polgármester 
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i./ Választási bizottság tagjainak megválasztása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 9/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

41/2014./II.5./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 6. napjára kitűzött országgyülési 
képviselőválasztásra megalakuló választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket 
választja meg: 
Lukács Nagytevel, Kossuth u. 58., 
Beszprémi Lajosné Nagytevel, Rákóczi u. 16., 
Földesi Jánosné Nagytevel, Kossuth u. 25., 
Kecskés Dezsőné Nagytevel, Kossuth u. 19., 
Beszpréminé Bolla Anikó Nagytevel, Táncsics u. 11., 
Takács Zoltánné Nagytevel, Kossuth u. 21., 
Wurm András Nagytevel, Kossuth u. 21. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 
 
Herber József polgármester miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 órakor bezárta. 
 

kmf. 
 

Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 


