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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-11/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – polgármesteri hivatal 
 
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. Helyi adórendeletek felülvizsgálata és elfogadása Horváth Mária 

 jegyző 
 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási Horváth Mária 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező jegyző 
helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása 
 

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
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 és Bérces Antal képviselő 
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 : Helyi adórendeletek felülvizsgálata és elfogadása 
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:  
 

10/2014./X.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét 
képezi 

 
 
2./ N a p i r e n d : A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
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: 
 

11/2014./X.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi 

 
Farkas Zsolt képviselő javasolja, hogy minden talajterhelést fizető nagyteveli lakos kapjon a 
rendeletből egy példányt. 
 
Horváth Mária jegyző ígéretet tett arra, hogy ki fogja a hivatal küldeni az érintettek részére. 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 968/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

97/2014./IX.30./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester  
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b./ VM. Kormányhivatal Kormánymegbízott VEB/004/1290/2014. sz. javaslata 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 192/2014. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

98/2014./IX.30./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a VM. 
Kormányhivatal Kormánymegbízott VEB/004/1290/2014. sz. 
javaslatát megtárgyalta és azt elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 

 
 
 
 
c./ Támogatás benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 281/2014. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozat: 
 

99/2014./IX.30./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról 
szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján 28 erdei 
köbméter tűzifavásárlására. Az ehhez szükséges önrészt; 
erdei köbméterenként 1000.-Ft + ÁFA összeget és a szállítási 
költségeket a képviselő-testület 2014. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. 
A képviselő-testület vállalja, hogy  a szociális célú tűzifa 
támogatásban részesülőktől  ellenszolgáltatást nem kér. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a támogatás 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2014. október 6. 
Felelős   : Herber József polgármester 

 
 
 
d./ Járdaépítéssel kapcsolatos szerződés módosítása  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 880/2014. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a járdapités során nagyon sok esős nap volt, ezért kérte a 
kivitelező a szerződés módosítását. Javasolja, hogy e miatt 2014. október 20-ára módosítsák a 
kivitelezés határidejét. 
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Orbán Sándor képviselő is javasolja, hiszen a munkaterület átadása is csúszott. 
 
Farkas Zsolt képviselő javasolja, hogy az esős napok a polgármester igazolásával legyenek 
elismerhetők. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozat: 
 

100/2014./IX.30./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a CANAL VIA Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. szerződés módosítási kérését, és a kivitelezés befejezési határidejét 2014. október 20. napjában 
jelöli meg, az esős napok elismerése pedig csak a polgármester igazolásával történhet. A melléklet 
szerinti vállalkozó szerződés módosítás aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester  
 
 
 
e./ Apartman bérlete  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy jelenleg a Nagytevel, Kossuth u. 34/b. sz. alatti apartman 
üres, és szeretné bérbe venni Rédecsi Zoltán. Javasolja, hogy fél évre adja ki az önkormányzat részére 
az ingatlant. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozat: 
 

101/2014./IX.30./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező 
Nagytevel, Kossuth u. 34/b. sz. alatt lévő apartmant, Rédecsi Zoltán (sz.: Pápa, 1969. 13. 23. an.: 
Magyar Ida) Vaszar, Hunyadi u. 25. sz. alatti lakos részére maximum fél évre, havi 25.000.-Ft bérleti 
díj ellenében, azzal a feltétellel, hogy a rezsi költségeket a bérlőt terhelik. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
 
 
f./ Nagytevel, 332. hrsz. ingatlan elővásárlási joga  
E l ő a d ó : Herber József polgármester 
(Előterjesztés a 987/2014. sz. üi. alapján) 
 
Herber József polgármester ismerteti a Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kérelmét, melyben kérik, hogy 
az önkormányzat nyilatkozzon kíván-e élni a 2001. évi LXIV. Tv. 86. §-ában biztosított elővásárlási 
jogával a Nagytevel, 332 hrsz. alatti, felvett természetben a Kossuth L. u. 47. sz. alatt található, 8647 
négyzetméter összterületi kivett telephely megjelölésű ingatlan vonatkozásában a javára biztosított 
elővásárlási jogával. A mellékelt vételi szándéknyilatkozat alapján az ajánlattevő Grand Traktuss 
Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Bt. Budapest, Somlói őt 64. fsz. 1. által felajánlott 
vételár 35.000.000.-Ft. A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat mondjon le elővásárlási 
jogáról, mert az ingatlant megvásárolni nem áll módjában. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozat: 
 

102/2014./IX.30./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete lemond a Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kérelme és  a 
2001. évi LXIV. Tv. 86. §-ában biztosított elővásárlási joga alapján a Nagytevel, 332 hrsz. alatti, 
felvett természetben a Kossuth L. u. 47. sz. alatt található, 8647 négyzetméter összterületi kivett 
telephely megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról. (A vételi szándéknyilatkozat alapján az ajánlattevő 
Grand Traktuss Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Bt. Budapest, Somlói őt 64. fsz. 1. által 
felajánlott vételár 35.000.000.-Ft.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
 
Kecskeméti Benő képviselő a közelgő helyi önkormányzati választásról szólva elmondja, hogy 
mindenkit megillet az azonos tájékoztatás joga. Felajánlja, hogy megszervezi a polgármester jelöltek 
bemutatkozását. A választás hetét megelőző pénteki napra gondolt, ekkor tudja csak megszervezni. 
 
Orbán Sándor képviselő, polgármester jelölt és Wurm András a lakosság köréből megjelent 
polgármester jelölt, valamint Herber József polgármester elmondja, hogy már született egyezség a 
jelöltek között, mely szerint a választás hetében csütörtöki napon lesz a polgármester jelöltek 
bemutatkozása a választó polgárok előtt. Ezen az időponton már nem változtatnak, mert már többen 
tudnak róla. 
 
Herber József polgármester, mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az ülést  17 óra 45 perckor 
bezárja.  

kmf. 
 
 
 
Herber József Horváth Mária 
polgármester jegyző 


