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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-7/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. 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 : 2 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. Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló körzeti megbízott 
 
2. Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett Schuszter Tamásné 

feladatairól védőnő 
 
3. Vízmű bérleti díjának felhasználásával kapcsolatos Herber József 

megállapodás megtárgyalása polgármester 
 

4. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló Horváth Mária 
 jegyző 
 
5. Vegyes ügyek 

(zárt ülésen, lakáscélú kérelmek elbírálása)  
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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 : Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : körzeti megbízott rendőr 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 312-4/2014.) 
 
Wurm András a lakosság köréből megjelent elmondja a strand biztonságos üzemeltetésével 
kapcsolatban, úgy tudja, hogy nagyon sokan vannak éjjel, főleg nem teveliek. Tenni kellene valamit a 
strandon lévő értékek megóvása érdekben. Mobil kamera felszerelése is felvetődött. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy valóban gond volt a közelmúltban a közbiztonsággal a 
strandon éjjel. Ismeretlenek bementek a strand területére éjjel, a büféhez tartozó fagyis hűtő kábelét 
kihúzták. Valóban felvetődött a mobil kamera felszerelésének igénye. Ehhez kapcsolódóan 
tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az önkormányzat nyújtott be pályázatot kamera rendszer kiépítése, 
de sajnos a megyében csak Devecser kapott támogatást.  
A rendőrségi beszámolóhoz kapcsolódóan kifejti, jó dolognak tartja, hogy a körzeti megbízott 
felkeresi az időseket, tanácsokkal látja el őket. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

65/2014./VI.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 

 
 
2./ N a p i r e n d : Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett feladatairól  
E l ő a d ó : Schuszter Tamásné védőnő 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

66/2014./VI.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a körzeti védőnő beszámolóját az eddig végzett 
feladatairól a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Vízmű bérleti díjának felhasználásával kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés 527/2014. sz. üi. alapján.) 
 
Herber József polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a változott a jogszabály, amit a  
Pápai Vízmű Zrt. bérleti díjként fizet az önkormányzatoknak, azt csak arra a célra lehet felhasználni. A 
vízmű a tisztítóhoz tartozó településeket egy csoportként kívánja nyilvántartani, s mint a legnagyobb 
települést Ugodot tekintené gesztornak, képviselőnek. Javasolja, hogy Pápai Vízmű Zrt. által 
üzemeltetett Sz02 szennyvíz víziközmű rendszer ellátásáért felelőseinek képviselőjeként Ugod község 
Önkormányzatát. 
 
Bérces Antal képviselő javasolja a polgármester általi tájékoztatás elfogadását, mivel a törvény szerint 
a bérleti díjból származó bevételt csak erre a célra lehet felhasználni, nincs jelentősége a 
gesztorságnak. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem született 
határozat. 
 
Herber József polgármester javasolja – a szavazás eredménye miatt -, hogy napolják el a döntést a 
következő testületi ülésre, mert addigra a képviselők is áttekinthetik az ezzel kapcsolatos szabályozást. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

67/2014./VI.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a 
döntést a vízmű bérleti díjának felhasználásával és az  
ellátásáért felelős képviselő kiválasztásával kapcsolatban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 

 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 507-5,- 6/2014. sz. üi. alapján.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

68/2014./VI.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 
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Vegyes ügyek: 
a./ Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvány támogatása     
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy minden évben támogatta az önkormányzat a 
közalapítványt, javasolja, hogy ebben az évben is támogassák 200.000.-Ft-tal, a költségvetés 
meghatározásánál már megtervezték ezt az összeget kiadásként részükre. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
69/2014./VI.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete testülete 
200.000,- Ft-tal támogatja Nagytevel Községért és a 
Nagyteveli Fiatalokért Közalapítványt, a 2014. évi 
költségvetése terhére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős  : Herber József polgármester 
                 Horváth Mária jegyző 
 
 

b./ „Fenyves fürdőhely” éjszakai rendjének biztosítása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy már a rendőrségi beszámoló tárgyalása során felvetődött a 
strand körüli éjszakai biztonság. Rendszeresen kijár késő este és éjjelente a strandra, mert többen 
jelezték, hogy sok az idegen éjjel a strandon. Veszélyeztetik az önkormányzat által beszerzett és 
elhelyezett játékokat. Javasolja a hétvégi őrzés biztosítását. 
 
Wurm András a lakosság köréből megjelent javasolja a testületnek a strandon a belépők árának 
csökkentését, mert többen sokallják.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy több éven át 500.-Ft volt a belépő, ezt emelték meg némileg, 
de a strandon lévő színvonal – tisztaságban, rendezettségben, szolgáltatásban -, ami jelentősen 
emelkedett, jóval fölötte van arányaiban, mint amit azóta a strand nyújt. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a strandon a vendégek számát csak úgy tudják növelni, 
illetőleg megőrizni, ha folyamatosan biztosítják a rendet, a tisztaságot. Erre kell különösen ügyelni. A 
strandi közbiztonsághoz elmondja, hogy már az elmúlt évben javasolta egy „bódé” felállítását, benne 
őrrel, aki biztosítaná a rendet és a kempingezők éjszaki ki- és beengedését. 
 
Kecskemét Benő képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy megint csak beszélnek, de nem 
születik döntés az ügyben. A bódé felállítását támogatja. 
 
Herber József polgármester javasolja, hogy a képviselők – váltásban – vállalják be a strandon a 
hétvégi ügyeletet, vagy ha ez nem jó,  biztosítsanak fedezetet a hétvégi őrzésre, hogy őrző-védő 
szervezettel szerződést lehessen kötni a rend fenntartására. 
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Orbán Sándor képviselő javasolja a polgármesternek, hogy vegye fel a kapcsolatot a pápai 
polgárőrökkel, hátha némi támogatásért cserébe megoldanák a hétvégi őrzést. 
 
Herber József polgármester elmondja, ezt a megoldást nem javasolja, mert volt rá precedens, hogy 
maguk a polgárőrök is a tónál voltak, s mikor a rendbontókat személyesen rendre utasította, s létszám 
fölényük miatt szükséges lett volna az ott lévő polgárőrök segítsége – magyarul majdnem megverték a 
rendbontók – akkor a polgárőrök elfordultak, majd távoztak a helyszínről. Javasolja a testületnek 
megoldásként, hogy biztosítson a testület a strand – szezonban – hétvégi őrzésére maximum bruttó 
10.000.-Ft-ot éjszakáként, s hatalmazza fel az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére. Remélhetőleg 
ezzel a strandon kialakult problémák kezelhetők lesznek. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

70/2014./VI.25./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fenyves” fürdőhely hétvégi éjszakai őrzésének 
biztosítására a 2014. évi költségvetése terhére  maximum 10.000.-Ft/éjszaka összeget biztosit a strandi 
szezon időtartama alatt. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az őrzésre szerződést kössön 
őrző-védő szervezettel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
c./ Óvodások kirándulásának támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az idei évben is kérték az óvónők – szóban -, hogy az 
önkormányzat támogassa az óvodás gyermekek kirándulását, hiszen sok a rászoruló család, akik 
esetleg nem tudnák finanszírozni a kirándulás költségeit. 50.000.-Ft támogatást javasol a kirándulás 
költségeinek fedezetére átadott pénzeszközként az óvoda részére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

71/2014. (VI. 25.)sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft 
összeg támogatást biztosit a Közös Fenntartású Ugodi 
Napköziotthonos Óvoda Nagyteveli Német Nemzetiségi 
Tagóvodája részére átadott pénzeszközként a nagyteveli 
óvodába járó gyermekek kirándulásának költségeihez. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
pénzeszköz utalásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 

 
 
Herber József polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 17 óra 40 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 


