
Szám: 192-9/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. augusztus 13. napján 17 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-9/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Herber József, Bérces Antal, Kecskeméti Benő, Orbán Sándor 
képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

C./ Távolmaradt: Farkas Zsolt képviselő 
 
 
Lakosság köréből megjelent : 2 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.  
 
Bérces Antal képviselő javasolja a napirendi pontok közé felvenni a „Rákóczi utcában, ipari 
méretekben, engedélyek, illetve adózás nélkül tevékenykedő, a költségvetést befolyásoló 
vállalkozások működésének megtárgyalása”. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban nincs hatásköre a 
képviselő-testületnek, ezért nem javasolja annak felvételét a napirendi pontok közé. 
 
Bérces Antal képviselő ragaszkodik a javasolt napirend megtárgyalásához. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

                            T á r g y :                                                          E l ő a d ó : 
 
1. Beiskolázási támogatás Herber József 

 polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról Herber József 
beszámoló polgármester 

 
3. Rendeletalkotás a településrész-, a közterület- Horváth Mária 

elnevezés és a házszámozás rendjéről, jegyző 
valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 
elhelyezéséről 



 3 

 
4. Rákóczi utcában, ipari méretekben, engedélyek, illetve Herber József 

adózás nélkül tevékenykedő, a költségvetést befolyásoló polgármester 
vállalkozások működésének megtárgyalása 
 

5. Vegyes ügyek (Zárt testületi ülésen: fellebbezés elbírálása, 
lakáscélú támogatás megállapítása) 

 
 
 
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 és Bérces Antal képviselő 
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  : Beiskolázási támogatás                                                                  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester javasolja, hogy az elmúlt évihez hasonlóan nyújtson támogatást az 
önkormányzat az óvodások, iskolások részére. 
 
Orbán Sándor képviselő nem javasolja a támogatást, mivel az önkormányzat költségvetése ezt nem 
teszi lehetővé. A bevételek nem a tervezettnek megfelelően érkeztek sem a strand üzemeltetésből, sem 
az adókból. 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy milyen rendezvényt tervez még az önkormányzat, lesz-e szüreti 
bál? 
 
Kecskeméti Benő képviselő nem ért egyet az általános „pénz kidobással”. 
 
Bérces Antal képviselő hány gyermeket érint a támogatás? 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy a tavalyi évben 103 gyermek kapott 
támogatást. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, több ideje kéri, hogy tegyenek le valamit a kötségvetésről 3-4 
hónappal korábban kellett volna erre gondolni. El van keseredve, hogy az önkormányzat ilyen 
helyzetben van. Nagyon rossz helyzetbe hozta a polgármester az önkormányzatot, nem tudja 
lemenedzselni a beruházásokat. Javasolja, hogy ne legyen szüreti bál, nem 100.000.-Ft hiányzik a 
költségvetésből.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a szüreti felvonulás és bál nem igazán terheli az 
önkormányzatot, mivel nem az önkormányzat a szervező. 
 
Kecskeméti Benő képviselő szerint a falunap és a beiskolázási támogatás „ütik” egymást, inkább a 
beiskolázást kellene támogatni. 
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Herber József polgármester elmondja, hogy a költségvetés egyensúlya nem mindig azonos, az MVH-s 
támogatások még nem érkeztek meg az önkormányzat számlája. Annak megérkezését követően kerül 
várhatóan egyensúlyba a költségvetés. 
 
Bérces Antal képviselő javasolja, hogy a polgármester vegye fel a helyi alapítvánnyal a kapcsolatot, s 
lehetőség szerint érje el, hogy az alapítvány támogassa a szűkösebb anyagi körülmények között élő 
családokat. 
 
Herber József polgármester az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem javasolja a beiskolázási 
támogatás megállapítását, s Bérces Antal képviselő indítványára felveszi a kapcsolatot az 
alapítvánnyal, s próbálja elérni, hogy az alapítvány támogassa azokat a családokat, akik rossz szociális 
körülmények között élnek. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

79/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem tud 
beiskolázásra támogatást biztosítani, az önkormányzat anyagi 
ereje miatt. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a nagyteveli alapítvánnyal, s az 
alapítvány lehetőségeihez mérten érje el, hogy támogassa a 
szűkös anyagi körülmények között élő családokat.    
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 

 
 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 

 

Orbán Sándor képviselő javasolja a beszámoló elfogadását, ezek a számok ugyanis tények. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

80/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Herber József polgármester 
                    
 

 
 
 
 



 5 

3./ N a p i r e n d : Rendeletalkotás a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás 
rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

9/2014./IX.2./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület 
önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településrész,- a közterület-elnevezés és a házszámozás 
rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 
elhelyezéséről szóló rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
4./ N a p i r e n d : Rákóczi utcában, ipari méretekben, engedélyek, illetve adózás nélkül        
tevékenykedő, a költségvetést befolyásoló vállalkozások működésének megtárgyalása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Heber József polgármester átadja a szót  Bérces Antal képviselőnek, hogy adja elő panaszát. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a problémát jelezte a jegyző felé is – szóban -, pár nappal a 
képviselő-testületi ülést megelőzően. A szomszédságában lévő illegális autószerelés már a múlt év óta 
működik. A tevékenységek napszaktól függetlenül végzik, többször az éjszaki nyugalmat zavarják a 
kalapálással. Volt úgy, hogy amikor szólt abba hagyták a tevékenységet, volt, hogy nem. Amióta ezt a 
tevékenységet végzik, több mint száz autót szereltek, a telefonjában rögzítette a gépjárművek 
rendszámait. Volt a rendőrségnél ez ügyen, ott az a felvilágosítást kapta, hogy az önkormányzathoz 
forduljon. Szeretné, ha véglegesen megoldódna ez az ügy, mert nemcsak a saját, hanem mások 
nyugalmát is zavarják a tevékenységükkel. Kéri, hogy hathatósan intézkedjenek. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy nagyon nehéz olyan ügyben eljárni, amiben nincs hatásköre, 
illetve olyan jogosítványai, hogy hitelt érdemlően bizonyítani lehessen a panaszokat, illetőleg az 
illegális tevékenységet. Telefonon felvette a kapcsolatot Bukta Mátyással, aki a szomszédos ingatlan 
tulajdonosa. Ő személyesen meg is kereste a hivatalban. Elmondta, hogy az unokája végez nála 
autószerelést, zömében villamossági szereléseket. Már folyamatban van műhely bérlése Pápán.  Az 
egyeztetést követően – ígéretéhez híven telefonon tájékoztatta, hogy már nem végeznek 
tevékenységet, ami az udvaron van jármű azt elszállítják, vagy annyira megjavítják, hogy el tudjon 
menni. Szeptember 1.napjától pedig Pápán bérelt műhelyben fogják a tevékenységet végezni. A 
kormányhivatallal és egyeztetett ez ügyben, ahol a környezetvédelem bevonását javasolják. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a szomszédja neki is megígérte már, hogy csak bizonyos ideig 
fogják ezt a tevékenységet végezni az ingatlanán, de eddig nem így történt. Javasolja, hogy a jegyző 
vonja be a szüksége hatóságokat, hogy ez a probléma megszűnjön. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

81/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Nagytevel Rákóczi u. 10. szám 
alatt lévő ipari méretekben, engedélyek, illetve adózás nélkül tevékenykedő illegális vállalkozás 
megszüntetése iránt intézkedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Mária jegyző  
 
Bérces Antal képviselő a napirendhez kapcsolódóan kérdezi, hogy fizettek-e már a „pulykások”, s 
mennyi idegenforgalmi adót fizetett az Oázis kft., mivel elég sok autót lehet ott látni. Továbbra is 
ellenőrzést kér, mivel anélkül nem megy a megfelelő fizetési morál. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az Oázis Kft. július végéig 281 vendégéjszaka után fizetett 
adót. Ismerteti továbbá a Nyugat-Magyarországi Pulyka Farmok Kft. kérelmét, amelyben kérik a 
telekadóról szóló rendelet módosítását, mert méltánytalannak tartják a 40.-Ft/négyzetméter adó 
megfizetését. A levél tartalmához hozzáfűzi még a polgármester, hogy a levélben szereplő élő pulyka 
támogatás az ő polgármestersége alatt nem volt, s nem is kívánja, hogy szokássá váljon. 
Nem javasolja, hogy az önkormányzat módosítsa a helyi rendeletét, mivel ez az önkormányzat 
költségvetését jelentősen befolyásolná. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

82/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a telekadóról szóló helyi 
rendeletét. Utasítja a testület a polgármestert, hogy az érintett kiértesítéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 

 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a. „Fenyves” fürdőhely bérbeadása rendezvény céljára 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az egyik bérlő ismét szeretne rendezvényt tartani a tónál. 
Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban  fogadja el a testület a mellékelt megállapodás tervezetet, ami 
azonos az előzővel. 
 
Bérces Antal képviselő javasolja elfogadni.   
 
 
 
 
 



 7 

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

83/2014./VII.16./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezetet a 
„Fenyves” fürdőhely rendezvény céljára történő 
bérbeadásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
 
 

b./ Forgalomkorlátozás a Rákóczi utcában 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a Rákóczi utcában lakó Bérces Antal képviselő kérte, 
hogy kerüljön ki teherautóval behajtani tilos, kivéve engedéllyel tábla, mivel az ott lakók nyugalmát és 
a kisgyermekek biztonságát veszélyezteti a nagy autók közlekedése az utcában. 
 
Bérces Antal képviselő ezt a továbbiakban is megerősítette, és javasolta a tábla kihelyezését és azt, 
hogy csak az kapjon engedélyt a behajtásra a polgármestertől, akinek nincs adótartozása. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

84/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Rákóczi utcába, amely 
önkormányzati tulajdonú út,  helyezzen ki teherautóval behajtani tilos, kivéve engedéllyel korlátozó 
táblát. Engedély kiadására pedig felhatalmazza a testület a polgármestert, azzal a feltétellel, hogy csak 
annak a magán személynek vagy jogi személynek adhatja ki, akinek nincs az önkormányzat felé 
adótartozása. 
Határidő:  2014. augusztus 25. 
Felelős: Herber József polgármester 
 
Herber József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a házorvosi rendeléssel némi gond van, 
jelenleg helyettesítés formájában történik a rendelés, mert dr. Kóródi Edit jelenleg beteg. Egyeztet a 
Bt. tagjával dr. Berán Vencellel, hogy a jövőben milyen változás várható a rendelést illetően. Erről a 
testületet tájékoztatni fogja.  
Az ablakokat hétfőn fogják beszerelni a rendelőbe, a járdaépítés pedig várhatóan holnap kezdődik.  
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c./ Használt járdalapok értékesítése 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a járdaépítéshez kapcsolódóan kéri a testületet, hogy 
foglaljon állást mi legyen a felszedett, használt járdalapokkal.  
 
Orbán Sándor képviselő javasolja az értékesítésüket, ha az önkormányzatnak nincs rá szüksége. 
Javasolja, hogy 50.-Ft/db áron értékesítse az önkormányzat a használat járdalapokat, újat pedig nem 
kell eladni. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

85/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a járdaépítés során 
felszabaduló régi járdalapokat értékesítse – elsősorban a helyi lakosok részére -, 50.-Ft/db áron.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
 
d./ SMB LEADER Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az egyesület kérte az MVH támogatások után az 1 %-ot az 
egyesület működéséhez. Egyenlőre nem javasolja, hogy támogatást adjanak az egyesület 
működéséhez, mivel egyrészt azt átszervezték, s lehet, hogy az állami támogatás is elegendő lesz a 
működésükhöz, másrészt a támogatást sem kapta meg még teljes egészében az önkormányzat. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

86/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván támogatást nyújtani az SMB Leader 
Egyesület működéséhez. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
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e./ Választási,- és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 254, 674/2014. sz. üi.-k alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

87/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi polgármester 
és képviselőválasztásra megalakuló választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
Lukács Lajos Nagytevel, Kossuth u. 58. tag 
Beszprémi Lajosné Nagytevel, Rákóczi u. 16. tag 
Földesi Jánosné Nagytevel, Kossuth u. 25.tag 
Kecskés Dezsőné Nagytevel, Kossuth u. 19. tag 
Beszpréminé Bolla Anikó Nagytevel, Táncsics u. 11. tag 
Obermajerné Horváth Piroska Nagytevel, Petőfi u. 13. póttag 
Major Lászlóné Nagytevel, Széchenyi u. 3. póttag 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 
 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

88/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 12. napjára kitüzött nemzetiségi 
önkormányzati választásra megalakuló szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
Wurm Ferencné Nagytevel, Kossuth u. 5. tag 
Takács Zoltánné Nagytevel, Kossuth u. 21. tag 
Ármán Katalin Nagytevel, Dózsa u. 2. tag 
Fábián Tiborné Nagytevel, Dózsa u. 9. tag 
Szabó Patrícia Nagytevel, Jókai u. 3/c. tag 
Klein Klaudia Nagytevel, Kossuth u. 97. póttag 
Szeibert Szabina Nagytevel, Kossuth u. 78. póttag 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

f./ Közszolgáltatási szerződés Talajerőgazdálkodási Kft. Pápával 
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 273-4/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

89/2014./VIII.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
közszolgáltatási szerződés-tervezetet a Talajerőgazdálkodási 
Kft. Pápával a melléklet szerint. 
Utasitja a polgármestert a szerződés aláirására. 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Herber József polgármester 

 
 
 
 
 
Kecskemét Benő képviselő felvetette, hogy több régi probléma nem oldódott meg a ciklus alatt. Ki 
kellene takarítani a Mária zarándokút  melletti területet, mivel elég sok ott a szemét. A német házak 
ügyében sem történt semmi, javasolja, hogy fényképezzék le a német állampolgárok házait és küldjék 
el a német belügyminisztériumba. Ezeket a házakat évek óta senki sem gondozza, felháborító, hogy a 
településképet rombolják. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy gondoskodnak a szemét eltakarításáról. Fényképek már 
készültek a német tulajdonú ingatlanokról. 
Az autó balesetével kapcsolatban tájékoztatja a testületet, és a megjelenteket, hogy nem ő döntötte ki 
az ugodi sorompót. 
 
Bérces Antal képviselő az a véleménye, hogy tegyen valódi nyilatkozatot, hogy nem ő volt az ugodi 
sorompó kidöntője. A polgármester közszereplő úgy is kellene viselkednie, javasolja, hogy az autóját 
is olyan szerelővel javíttassa, aki adózik is a tevékenysége után.  
 
Kecskeméti Benő képviselő szeretné, ha tényleg így lenne, és nem a választások után kellene a 
polgármesternek lemondani. A testületből sokat segítette a polgármester munkáját Bérces Antal és 
Orbán Sándor. A polgármester azonban úgy elment nyaralni, hogy nem tájékoztatta a testületet, hogy 
mi is történt, hogyan törött össze az autója. A polgármester közszereplő, s véleménye szerint a 
tájékoztatást meg kellett volna adnia ez ügyben. 
 
 
Herber József polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 19 órakor. 

kmf. 
 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


