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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-5/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. napján 15 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 : 1 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 

költségvetés módosítása polgármester 
 

2. Nagytevel Önkormányzat 2013. évi Herber József 
zárszámadása polgármester 
 

3. Közbeszerzési terv Horváth Mária 
 jegyző 
 
4. Vegyes ügyek 

Zárt ülés 
 
 
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 költségvetési rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

5/2014./IV.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének  az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. 
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Nagytevel Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 
 

6/2014./IV.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének  az 
önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló  
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi 

 
 
 
3./ N a p i r e n d : Közbeszerzési terv 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 483/2014. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

47/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
jegyzőkönyv mellékletében szereplő 2014. évi közbeszerzési 
tervet. 
Határidő: 2014. december 31-ig folyamatos 
Felelős: Herber József polgármester 

                                                                                    Horváth Mária jegyző 
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Vegyes ügyek: 
a./ Önkormányzati bérelt terület bérbeadása („Fenyves” Fürdőhely) 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 128/2014. sz. üi.) 
 
Herber József polgármester elmondja ahhoz, hogy az önkormányzat a „Fenyves” fürdőhely 
megnevezésű önkormányzat által bérelt területet bérbe adja büfé céljára, pályázatot kell lefolytatni. S a 
pályázat keretében kell a büfét, illetőleg büféket üzemeltetőket kiválasztani. A jegyző – a melléklet 
szerint – elkészítette a pályázati felhívást. Kéri, hogy a képviselők tegyenek javaslatot az ezzel 
kapcsolatos esetleges javításokra. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

48/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja – a melléklet szerinti – pályázati felhívást az 
önkormányzat által bérelt „Fenyves” fürdőhelyen büfé üzemeltetésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
 
b./ Teveli Táncos Lábak Tánccsoport Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 420/2014. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetésbe 60.000.-Ft-ot terveztek, 
javasolja ezen összeg megítélését. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
49/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 60.000,- 
Ft/év támogatást biztosit a Teveli Táncos Lábak 
Tánccsoport Nagytevel részére az önkormányzat 2014. évi 
költségvetése terhére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
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c./ Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 465/2014. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetésbe 120.000.-Ft-ot terveztek, 
javasolja ezen összeg megítélését.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta 
következő határozatát: 

 
50/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 120.000,- 
Ft/év támogatást biztosit a Schweighoffer Gyula Német 
Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel részére az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
 
 

Bérces Antal képviselő megjegyzi, hogy az egyesületeknél mindig azt mondják, hogy Nagytevel 
község hírnevét növelik, de milyen kézzel fogható eredményt jelent a hírnév. 
 
Kecskemét Benő képviselő megkérdezi, hogy fizetnek-e a tagok tagdíjat. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a „hírnév” nem kézzel fogható eredmény. Olyan értékeket 
jelenthet a településnek, amelyeket közvetlenül nem lehet mérni. Előfordulhat, hogy egy fiatal pár 
azért dönt a településen való letelepedés mellett, mert azt gondolja, hogy jó emberi közösségek vannak 
a településen. 
Tagdíjat tudomása szerint fizetnek a tagok. 
 
 
d./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 467/2014. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetésbe 140.000.-Ft-ot terveztek, 
javasolja ezen összeg megítélését. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

51/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 140.000,- 
Ft/év támogatást biztosit a „Napsugár Sonnenschein” 
Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület részére az önkormányzat 
2014. évi költségvetése terhére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
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e./ Apartman bérlete 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja többen érdeklődtek tőle, hogy az önkormányzat kiadná-e az 
apartmanját. Kéri a testületet, hogy döntse el kiadó lesz-e az apartman vagy sem. 
 
Bérces Antal képviselő nem javasolja az apartman kiadását bérletbe. Az önkormányzat felújította, az 
apartman, ha a német kapcsolatok miatt vendégeik lennének az önkormányzatoknak, legyen kulturált 
szállásuk, ha kiadnák ez a cél nem valósulna meg. 
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
52/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja bérbe adni az önkormányzat tulajdonát 
képező apartmant. Az apartmant továbbra is az önkormányzati kapcsolatok biztosítására kívánja 
felhasználni a testület. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
f./ Tornaterem bérlete  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja rendszeresen felmerül az egyesületek, vagy a szülői 
munkaközösség részéről, hogy a  tornaterem bérletéért ne kelljen fizetniük, mivel jótékonysági 
rendezvényeket szerveznek. Javasolja, hogy a jövőben a helyi civil szerveződések ingyenesen 
tarthassanak rendezvényt a tornateremben. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
53/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szerveződéseknek (egyesületek, szülői 
munkaközösség stb.) térítés mentesen biztosítja a tornaterem használatát rendezvényeik céljára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
 
g./ Játékok vásárlása a „Fenyves” fürdőhelyre  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy már a múlt évben tervezték játékok megvásárlását a 
strandhoz. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel legalább három csúszda – amelyen a kisgyermekek 
belecsúsznának a vízbe -, egy trambulin, egy hinta beszerzésére. Azt gondolta, hogy a Sport Oázis 
boltban állíttat össze egy csomagot a játékokról. 
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Bérces Antal képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy ebben az évben a strand nem 
üzemelhet gyermekjátékok nélkül. A mai világban elemi dolog egy strandon, hogy a kisgyermekes 
családoknak legyen egy játszó hely. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
54/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármester, hogy a „Fenyves” 
fürdőhelyre szerezzen be gyermekjátékokat; legalább 3 csúszdát, trambulint és hintát, maximum 
150.000.-Ft összegig. Ezen összeget az önkormányzat a 2014. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
h./ Víziközmű önkormányzati tulajdonlása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 527/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
55/2014./IV.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelt víziközművel – víziközműszolgáltatáson 
kívüli – vállalkozási tevékenység folytatásának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg. 

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény előírásainak betartása mellett a Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt., 
mint a víziközmű vagyon kezelője a víziközművel a vagyonkezelői szerződés időtartama alatt 
vállalkozási tevékenységet folytathat, melyet az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat 
nem korlátoz. 

2. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és 
biztonságos ellátását, továbbá nem okozhat a víziközműben állagromlást. 

3. A vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Vagyonkezelő az új szerződés aláírását 
követő 15 napon belül tájékoztatja a Tulajdonost. 

4. Jelen feltételek nem érintik a fennálló üzemeltetési – vagyonkezelői – szerződéseket, azonban 
a szerződésekkel együtt – annak szabályaival – alkalmazandók. 

A testület utasítja a polgármestert, hogy a fentiekről az érintettet értesítse. 
Határidő: 2014. május 20. 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
Herber József polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 15 óra 40 perckor. 
 

kmf. 
 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 


