Szám: 260-2/2012.

NAGYTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9. napján 18 órakor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Nagytevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8562 Nagytevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9. napján 18
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel – Könyvtár
Az ülés típusa: Rendes
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Herber József polgármester, Bérces Antal, Kecskeméti Benő,
Farkas Zsolt és Orbán Sándor képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László körjegyző
- Obermajer Andrásné jkv. vezető
- Obermayer Józsefné ig.főea.
- Major Lászlóné Nt. Nyugd. Egyesület elnöke
- Nagy László Nt. SE elnöke
- Pillerné Fódi Ilona vez. óvónő
A lakosság részéről megjelent: 7 fő.
Herber József polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A
meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Vegyes ügyek” napirendi
ponttal, mivel ismét meg kell kísérelni alpolgármester választását, s a meghívó kiküldése óta
felmerült több olyan téma, melyben döntést kell hoznunk. A rendkívüli ülésünket azért kellett összehívnunk, mert az Önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetét a költségvetési
törvény kihirdetése napjától számított 45. napig, 2012. február 13-ig kell a testület elé terjeszteni.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1./ Nagytevel Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Herber József
polgármester

2./ Törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlása

Herber József
polgármester

3

3./ Vegyes ügyek

Herber József
polgármester

4./ Polgármesteri tájékoztató

Herber József
polgármester

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta
következő határozatát:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását.

az

Herber József polgármester előterjesztésében ismerteti a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a beszámolót.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő határozatát:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést
az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10/2012 (I.19.) számú, lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő részére a szociális étkeztetés engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Nagytevel Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták, előzetes megbeszélésen megtárgyalták.
A költségvetésünk bevételi forrásai a tavalyi évhez képest csökkentek:
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- Az állami támogatás
- 2.578.571,-Ft
- Pénzbeli szociális juttatások
- 940.932,-Ft
- Házi segítségnyújtás (nem igényeljük)
- 996.480,-Ft
- Óvodai nevelés (létszámcsökkenés miatt)
- 1.018.333,-Ft
- Nemzeti óvodai.nevelés (létszámcsökkenés miatt)
- 186.666,-Ft
- Óvodai étkeztetés (ingyenes és 50 %-os)
68.000,-Ft
- A helyi önkormányzatokat megillető SZJA bevételünk nőtt:
+ 244.142,-Ft
- A lakosságszám szerinti hozzájárulás bevétel is nőtt:
+ 200.000,-Ft
Ezt követően részletesen ismertette a költségvetés-tervezetet. Javasolja betenni még a tartalék
terhére a tornacsarnok fűtés korszerűsítését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Farkas Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a felújításoknál a járdásítás
1.227.000,- Ft-tal szerepel. Ezt javasolta, hogy ne így kerüljön bele, hanem tartalék legyen és
az év második felében, mikor látjuk, hogyan alakul a bevételi, kiadási oldal, akkor is meg lehet a tartalékból csinálni. Ha közben valamire meg kell pénz, összesen csak 500.000,- Ft van,
ami kevés.
Orbán Sándor képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ráadásul olyan 500.000,- Ft van a
tartalékban, amiről tudjuk, hogy nem fog befolyni. Azért mondtuk, hogy azt tegyük tartalékba, mert ha betesszük a bevételek közé és kiadást tervezünk rá, de nem folyik be, az a kiadás
nem fog realizálódni. Gyakorlatilag a tartalékot vegyük úgy, hogy nincsen.
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó hozzászólásában elmondja, hogy a kiadás 2 %-a lehet maximum tartalék. Az pedig 1.319.000,- Ft. Kérdezi, hogy a tornacsarnok fűtés korszerűsítésre mennyi legyen tervezve?
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy a mai napon talált egy pályázatot, és ezért beszélt Németh István fűtés szerelővel. Ez önkormányzatoknak kazáncserére ad lehetőséget, 85 % vissza
nem térítendő támogatás. Németh István szerint 150-200 ezer forintból meg lehet oldani, hogy
a 2 gázkazánt le lehet kapcsolni és vegyes tüzelésről lehetne a tornatermet is fűteni. A polgármester úr mondta, hogy 120.000,- Ft volt a gázszámla decemberben. Szinte 2 hónap alatt
megtérülne az ára. A kazáncsere az ősszel lenne.
Kecskeméti Benő képviselő hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint is jobb lenne
a felhasználásokat a második félévre csoportosítani, egy intenzív pályázati figyelést hozzárendelni az egészhez, hisz a fejlesztési, beruházási pénzeinket azáltal meg tudnánk többszörözni, meg tudnánk növelni. Ezt akkor is mondja, ha a mi lehetőségeink és a pályázati lehetőségek nem esnek egybe. Nem mindegy, hogy mekkora értéket valósítunk meg. Távlatokban
javasolja felmérni, hogy mennyi tűzifa áll majd rendelkezésre, mielőtt a gázkazánt lecserélnénk.
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Herber József polgármester elmondja, hogy a strand felé vezető út melletti erdőben is van része az önkormányzatnak, ott is lehet fát kitermelni.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy annak a területnek kb. 30 %-a az önkormányzaté.
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy nem vegyes tüzelésű kazánban, hanem biomassza kazánban is lehet gondolkodni. Annyi ág, bokor van, ami senkinek nem kell, aprítógépet lehetne
vásárolni. Folyamatosan meg lehetne oldani a tüzelést az önkormányzat saját területéről. Csak
a munkadíj és az üzemanyag kerülne pénzbe. Erre kalkulációt kell készíteni, mert a pályázatban az a kitétel, hogy legalább 25 %- energiatakarékosságot kell elérni. A gázzal szemben azt
bármivel el lehet érni. Így nemcsak fában lehet gondolkodni. A biomassza kazán meg van
töltve, utána 2-3 napig, vagy egy hétig is automatán elmegy, nem kell hozzányúlni. A hulladékot pedig össze lehet szedni egész évben.
Herber József polgármester elmondja, hogy minden fele azt látja az utak mellett, hogy darálják le az ágakat, mindent hasznosítani kell. Ha van ilyen pályázat, ezen el kellene gondolkodni.
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy az idei költségvetésben is 600.000,- Ft van tervezve
gázra, ami nem is biztos, hogy elég.
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy a hivatalnak mennyi a gázfogyasztása?
Válasz:
Herber József polgármester Kecskeméti Benő képviselőnek válaszolva elmondja, hogy
56.000,- Ft volt a hivatal januári gázszámlája.
Hozzászólás:
Farkas Zsolt képviselő kérdezi, hogy előtte mennyi szokott lenni? Arra kíváncsi, hogy felújítás után mennyit csökkent a gázfogyasztás.
Válasz:
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó válaszában elmondja, hogy nem tudja megmondani,
mert a 2011-es év volt az első, mikor a gázszámla megosztásra került a hivatal és az óvoda
között. Előtte az óvodára volt könyvelve a gázszámla.
Hozzászólás:
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy elő kell venni egy régebbi számlát, azon megnézni.
Válasz:
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Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó elmondja, hogy csak könyvelve nem volt külön. A
hivatal gázenergia költségére tervezett 135.000,- Ft-ot. Szerinte ez minimális ahhoz viszonyítva, hogy 150.000,- Ft volt a tornacsarnok, 78.000,- Ft az óvoda januári gázszámlája.
Herber József polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet-tervezetet.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
3/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, Nagytevel Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről :
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlása
Előadó:
Herber József polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a
Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata törzskönyvi nyilvántartása vezetőváltása bejegyzéséhez hiánypótlást írt elő, mivel a vezetőkre vonatkozó nyilvántartás folyamatosságát biztosítani kell. Az előző vezető óvónő 2011. szeptember 28 napjától lett felmentve a
munkavégzés alól, a vezetői feladatok ellátásával Szabó Csilla viszont csak október 7. napjától lett megbízva, 2011. december 18. napjáig. Az óvodavezetőt december 19. napjával szerettük volna kinevezni, de ez nem volt lehetséges, mert az előző munkahelyén állományban volt,
csak 2012. január 2. napjától lett kinevezve.
Javasolja a testületnek, hogy Szabó Csilla óvoda vezetői megbízásáról szóló 156/2011.(X.06.)
határozatát módosítsa a ténylegesen ellátott időszakra, 2011. szeptember 28. napjától 2012.
január 1. napjáig.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
13/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza
ta:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 156/2011.(X.06.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 28. napjától 2012. január 1. napjáig, Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői állása betöltéséig a vezetői feladatok ellátásával Szabó Csilla óvónőt, a Nagytevel
Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazott dolgozóját bízza meg.
Vezetői megbízási díját a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2012. február 13.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
Előadó:
Herber József polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
a) Alpolgármester választása
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek ezen az
ülésen is meg kell kísérelni alpolgármestert választani, mivel az előző ülésen ez nem sikerült.
Annak idején, mikor Farkas Zsolt képviselő lemondott, az volt az indok, hogy ő hivatali titkot
szivárogtatott ki a cégének az adó tartozásával kapcsolatban. Emiatt szeretne Farkas Zsolttól
elnézést kérni, ha elfogadja.
Hozzászólás:
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy nem az volt a kifogása, hogy hivatali titok, az egy
másodlagos dolog volt, hanem az, hogy nem volt valós. Az terjedt, hogy ő tartozik. A lényeg
az, hogy nem ő tartozott, hanem az a cég, amit ő vezetett. Az pedig másik kérdés, hogy
milyen okból nem tudott fizetni. Nem azért nem fizetett, mert nem akart, hanem azért, mert
nem volt pénze.
Herber József polgármester ismételten elnézést kér, és javasolja, hogy Farkas Zsolt képviselőt
válassza meg a képviselő-testület alpolgármesternek.
Farkas Zsolt képviselő elmondja, hogy nagyon megtisztelőnek tartja ezt a polgármester úrtól,
véleménye szerint úgy korrekt, hogy elfogadja ezt a bocsánat kérést, hogy vége legyen ennek
a komédiának, ami tart már pár hónapja, ezért elvállalja a tisztséget.
Herber József polgármester felkéri Kecskeméti Benőt, az Ügyrendi Bizottság tagját, hogy a
titkos szavazást bonyolítsa le.
A titkos szavazás lebonyolítása után Kecskeméti Benő, az Ügyrendi Bizottság tagja ismertette
az alpolgármester választás eredményét. Farkas Zsolt 4 igen szavazatot kapott, és 1
tartózkodás volt. Gratulál az alpolgármester úrnak.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
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14/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2014. önkormányzati ciklusra, 2012. február 9. napjától, Nagytevel Község Önkormányzat társadalmi
megbízatású alpolgármesterének Farkas Zsolt önkormányzati képviselőt választja
meg.
Az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 27.500,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2012. február 24.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző
Herber József polgármester elmondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. Törvény 1. § (2) bekezdése szerint a települési képviselő a képviselő-testület előtt – a polgármesterre irányadó szöveggel – esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá.
Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, s Farkas Zsolt alpolgármestert, hogy mondja utána az
eskü szövegét.
Az alpolgármester a képviselő-testület előtt letette a jogszabályban előírt esküt, az alábbiak
szerint:
„Én ………………………………. esküszöm, hogy hazámhoz, Magyarországhoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm, alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagytevel fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

b) Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetése
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda
2012. évi
költségvetését a költségvetési törvény kihirdetése napjától számított 45. napig, 2012. február
13-ig kell a Települési és a Német Nemzetiségi testületek elé terjeszteni. A
jogszabályváltozások szerint az óvoda szakfeladatok már nem épülnek be Nagytevel Község
Önkormányzat költségvetésébe, hanem önálló költségvetése lesz az intézménynek. Az óvoda
költségvetés-tervezetét a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták, előzetes
megbeszélésen megtárgyalták. Ezt követően részletesen ismertette a költségvetés-tervezetet.
ismertetése.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:

9
Orbán Sándor képviselő megjegyzi, hogy nyoma legyen a jegyzőkönyvekben, hogy a képviselő-testület tisztában van vele, hogy nagyon ki van hegyezve az óvoda költségvetése. Az,
hogy tavaly 5.800.000,- Ft volt a mínusz, most 6.364.000,- Ft, tudják, hogy ez van, de nincsen
olyan terve a képviselő-testületnek, hogy az óvodával bármit is csinálni akarnak, az óvodát
meg akarják tartani, de majd ezen gondolkodni kell.
Kecskeméti Benő képviselő hozzászólásában elmondja, hogy egy kicsit a filozófiájukat megértsék, hosszabb távon, a múltból adódóan azért kialakult egy olyan helyzet az önkormányzat
esetében, hogy bizonyos pénzösszeggel tudják finanszírozni ezeket a tevékenységeket, mint
az óvoda, ahol még vannak problémáik, hogy korábban összehoztak egy olyan önkormányzati
vagyont, a lőtér, belterületi földek, strand tevékenység, amelyek hoznak olyan pénztömeget,
ami sajnos egyenlőre úgy néz ki, hogy jobb lenne, ha több lenne, de ezzel bizonyos értelemben tudják pótolni azokat a dolgokat, amit az állam gyakorlatilag nem juttat részünkre. Ők
nem fognak örökké itt ülni, de reméli, majd pár év múlva és a következő testületnek is eszébe
jut, hogy ezt az úgynevezett kincstári ezüstöt nem szabad elkótyavetyélni, mert addig van a
falunak mozgástere, amíg van vagyona, amíg van lőtér, belterületi földek, van működő strand,
amit lehet, hogy majd bérbe adunk, de akkor is lesz ott is tiszta pénz. Tehát ezeket tessék
kincstári tiszta ezüstként megbecsülni.
Pillerné Fódi Ilona vezető óvónő hozzászólásában elmondja, hogy örül, hogy a testület is úgy
gondolkodik, hogy amíg lehet, mindenképpen meg kell tartani az óvodát, mert a gyerekeink a
jövőnk. Tudja, hogy sok a hiány, azt is tudja, hogy benne van a konyha is, a tábor is, a polgármesteri hivatal is. Mikor idejött megkérdezték, hogy milyen elképzelései vannak az óvodával. Nem felejtették el, dolgoznak rajta, ő egy olyan óvodába jött ide, amelyiknek jó híre
van, nagyon jó munka folyt benne eddig is. Ezt szeretné folytatni, és reméli, ha hírét viszik,
tudnak még gyerekeket is ide hozni, egy picit hozzátesznek, hogy az önkormányzatnak kevesebb legyen valamivel a költsége.
Herber József polgármester elmondja, hogy mindenképpen arra kell törekedni, hogy a gyereklétszám emelkedjen. Ha nincs helyben annyi gyerek, akkor meg kell próbálni vidékről idecsábítani.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
15/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza
ta:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda 2012. február 9. napján kelt, 2012. évi költségvetését elfogadja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2012. február 24.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző
c ) Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda házipénztár állománya megállapítása
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Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda önálló intézmény,
melynek 2012. január 1. napjától adószámmal, bankszámlaszámmal és házipénztárral kell
rendelkeznie. Az intézmény adószámát a MÁK-on keresztül megigényeltük és megkaptuk, a
bankszámlaszám igénylése ez követően történik. A Körjegyzőség javasolja a képviselőtestületnek, hogy az óvoda házipénztár ellátmányát 2012. február 15. napjától 200.000,-Ft
összegben állapítsa meg.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatot.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
16/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza
ta:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Napközi Otthonos Óvoda házipénztár ellátmányát 2012. február 15. napjától 200.000,-Ft összegben állapítja meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző
d) Házi segítségnyújtás ellátási szerződése
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzatunk házi szociális
gondozója felmondott. A Baptista Szeretetszolgálat végzi a házi segítségnyújtást 2012. évben
Nagytevelen. Ők igénylik le az ellátottak után járó normatívát az államtól. Az ellátó évente
egy alkalommal köteles írásban beszámolni az önkormányzatnak az általa végzett
tevékenységről. Önkormányzatunknak az ellátás nem kerül költségébe. Ezt követően
részletesen ismerteti az ellátási szerződést. Javasolja a szerződés jóváhagyását.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a szerződés jóváhagyását.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
17/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy fenntartóval és a Baptista Szeretetszolgálat Dunántúli Humán Szolgáltató Központ ellátóval Nagytevel községben nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatásra kötött, 2011. december 15. napján kelt ellátási szerződést jó-
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váhagyja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2012. február 24.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző
e) Adótartozások közzététele
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adózás rendjéről szóló, 2003.
évi XCII. törvény 55/B. §-a szerint, 2012. január 1. napjától:
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az
adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.” Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adósokkal szemben az adóhatóság élni fog a
törvény által biztosított közzétételi jogával. Előzetesen megbeszélték a képviselő-testülettel,
hogy minden adó tartozónak ki lesz küldve a felszólító levél, hogy bizonyos idő után rendezze
a tartozását. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor fel fog kerülni a neve, címe és az
összeg egy listára, amit kifüggesztünk a hirdetőtáblára és feltesszük az önkormányzat
honlapjára.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, rátér a vegyes ügyek keretén belül a következő napirendi pontra.

f) Hírlevél készítés
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy önkormányzatunk havonta
hírlevelet készít a polgárok számára, s eljuttatja hozzájuk. A hírlevél elkészítésének
feladatával – az előzetes megbeszélések alapján – a polgármestert akarja megbízni a testület.
Ezzel kapcsolatban annyi az észrevétele, hogy véleménye szerint nem kötelezhetik arra, hogy
ő ezt vállalja. Úgy látja ezt a dolgot, hogy egy negyedéves tájékoztatót kellene készíteni, nem
havonta, minden testületi ülésről. Mivel a hírlevél arról szólt, hogy mi történt a képviselőtestületi ülésen. Az elmúlt évben az is szóba került, hogy az alapítvánnyal közösen egy helyi
újságot hozzanak létre, amire nem sok esélyt lát. Negyedéves tájékoztató elkészítéséhez kéri a
segítséget.
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Orbán Sándor képviselő nem ért egyet azzal, hogy a képviselő-testület nem kötelezheti a
polgármester urat a hírlevél elkészítésére. Az a véleménye, hogy hozzászoktak már az
emberek ahhoz, hogy tájékoztatva lettek arról, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban. Az
egy dolog, hogy olvasói leveleket nem írtak a polgármester úrnak a hírlevélre, de az emberek
beszéltek róla, kérdeztek. Ő kérdezte meg januárban a polgármester úrtól, hogy miért nem
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mentek ki a januári hírlevelek. A polgármester úr azt válaszolta, hogy ő úgy döntött, hogy
nem készít. Véleménye szerint meg kellene írni a hírlevelet.
Farkas Zsolt alpolgármester javasolja, hogy kérdezzék meg a jelenlévőket, hogy megkapták-e
a hírlevelet, ki nem kapott, van-e értelme elkészíteni, érdemes-e olvasni.
Herber József polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyvet úgy is
megkapják emailben, akik kérték.
Nagy László SE elnök hozzászólásában elmondja, hogy igen, van értelme, a szomszéd
községben is működik. Nemcsak az önkormányzati dolgok szerepelnek benne, hanem egyéb
más dolgok is.
Bérces Antal képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyv
internetes kiküldése 22 embert érint, amit családon belül kb. 88 ember olvassa el. A
községben pedig 562 fő él. Véleménye szerint, ha nem érkezik vissza rá semmi reakció, attól
még elolvassák. Valahogyan tájékozódni kell az embereknek. Annak idején ő azért akarta ezt,
azért fogadták el, egy internetes részt és egy rövidített vázlatos részt, hogy a falu
tevékenységéről, az önkormányzat tevékenységéről valami hírt közöljenek az emberekkel.
Szerinte ha ez nem fontos dolog, akkor nem tudja, hogy mi a fontos.
Herber József polgármester megkérdezi, hogy muszáj ezt részletesen, havonta készíteni? Ő a
negyedévesben gondolkodott.
Bérces Antal képviselő véleménye szerint havonta kell készíteni. Ez nem egy nagy munka,
csak annak az, aki nem akarja.
Kelemen László körjegyző javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármester urat,
és a hivatal dolgozói segíteni fognak ebben.
Herber József polgármester elmondja, hogy eddig is segítettek a hivatal dolgozói.
Bérces Antal képviselő szerint havonta leírni röviden, hogy mi történt, az nem egy nagy
dolog.
Orbán Sándor képviselő véleménye szerint a képviselő-testület hozzon egy határozatot, hogy
a hírlevél havonta kerüljön kiadásra. Ezért felelős a polgármester. Az, hogy a polgármester ezt
kinek delegálja, az az ő dolga.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy igen. Ledelegálta az internetest is.
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy a hivatal dolgozói megoldják, de számítanak a
polgármester úr közreműködésére.
Herber József polgármester elmondja, hogy eddig is el lett küldve a tervezet a képviselőknek.
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Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ne visszafelé, előre menjenek.
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az alapítványi ülésen felvetődött többször a helyi
újság készítése. Több ülésre kaptak a civil szervezetek vezetői meghívót ezzel kapcsolatosan.
Olyan elképzelés volt, hogy a civil szervezetek is bemutatkoztak volna, egy elmúlt időszak
történéseit leírták volna az újságban. Ezt megjelentetnék negyedévente, vagy ahogyan igény
lenne rá. Kétszeri próbálkozásra, egyetlen civil szervezettől sem érkezett senki az ilyen
megbeszélésre az alapítványhoz. Elsikkadt az egész.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy az is megoldás lenne, hogy megmarad a havi hírlevél,
amihez a civil szervezetek is írhatnának, és meg van a hírmondó.
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a nyomtatást nem az alapítványnak kellett volna
csinálni, csak le kellett volna adni az anyagot, a nyomdai munkát Nagy József alapítványi
alelnök elkészíttette volna Pápán. Peng Ferenc kuratóriumi tag a szerkesztési munkát vállalta
volna.
Nagy László SE elnök kérdezi, hogy mikor voltak ezek a megbeszélések?
Válasz:
Farkas Zsolt alpolgármester, kuratóriumi elnök elmondja, hogy az elmúlt évben, nyáron és
ősszel volt erről szó közalapítványi ülésen, amire meghívták a civil szervezetek vezetőit, de
nem ment el senki. Megpróbálkoznak vele még egyszer.
Hozzászólás:
Bérces Antal képviselő javasolja, hogy úgy szóljon a határozat, hogy a hírlevelet továbbra is
folytatni kell havonta, amiért felelős a polgármester. Az már mellékes dolog, hogy kivel
csináltatja.
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
18/2012.(II.9.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete nagyteveli polgárok tájékoztatása céljából havonta hírlevél készítését határozza el. A hírlevél készítésével Herber József polgármestert bízza meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2012. február 24.
Felelős: Herber József polgármester
Kelemen László körjegyző
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g) Polgármesteri tájékoztató
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a trafó és oszlop áthelyezéssel
kapcsolatban az EON-nal már évek óta levelezgetünk. A Táncsics utca elején Oláh Róberték
előtt van egy trafó és egy kettes villanyoszlop, ami közlekedés szempontjából veszélyes,
másrészt káros kisugárzása van. Írtunk az EON-nak ismét egy levelet, hogy amennyiben nem
hajlandóak lépni, akkor a nyilvánossághoz fordulunk, a médiához, illetve az országgyűlési
képviselőhöz.
Elmondja, hogy a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos megbeszélés két hete volt.
Összehívtuk a környékbeli nagyobb gazdálkodókat, akik nagyobb terjedelemben művelik a
nagyteveli földeket, viszont ide nem adóztak. A négy érintett közül egy jelent meg, Varga
Sándor, mezőlaki vállalkozó. Tájékoztatta, hogy miért kérjük az iparűzési adó megosztását, az
ide eső részét. Ő ez elől nem zárkózott el. Előzetes önkormányzati megbeszélést tartottak már
e témában is. Abból a pénzből a külterületi utak javítására forgatna vissza az önkormányzat.
Ezt a tájékoztatót és bevallás elküldtük a másik vállalkozóknak is, de még nem reagáltak rá. A
helyi gazdálkodókkal is megpróbál egy ilyen találkozót megszervezni. Jó lenne, ha ők is
tudnának valamennyi összeget fordítani erre, amit az utak javítására tudnának fordítani.
Elmondja, hogy a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04” Alapítványt támogatta az
önkormányzat az elmúlt évben 10.000,- Ft-tal. A támogatásról küldtek egy számlát,
elszámolást, hogy mire használták fel azt az összeget. Egy felnőtt és egy gyermek big bone
injection gun intraosszeális belövőt vásároltak, aminek az összköltsége 453.125,- Ft volt. Úgy
gondolja, hogy jó célra használták fel a támogatást.
A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy támogatásukra 1 millió forint
lett elkülönítve a költségvetésben. Arra kéri a szervezetek vezetőit, hogy írjanak egy kérelmet
az önkormányzat felé, hogy mire, mekkora összeget szeretnének felhasználni. A képviselőtestület az alapján dönti el a támogatás összegét. A sportegyesület már írt egy kérelmet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy szűkös az önkormányzat költségvetése, szeretné
a képviselő-testület tudni, hogy mire kérik a pénzt, mire van szükségük a szervezeteknek. Egy
millió forint van, amit ki lehet osztani, de azt, hogy miként, azt át kell gondolni, ki kell
dolgozni. Jó lenne, ha minden egyesület próbálna pályázni is.
Beszprémi Vendel hozzászólásában elmondja, hogy az egyesületeknek nagyon kicsi a
lehetősége, hogy pályázzanak, mert nem rendelkeznek annyi önerővel, ami szükséges a
pályázathoz. A pályázatok pedig mind utófinanszírozottak.
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a sportegyesület minden évben pályázik, és nyer
is támogatást.
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Beszprémi Vendel elmondja, hogy a sportegyesületnek volt 1 millió forintja, amiből ki tudta
fizetni az önrészt.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy a pályázatokhoz általában 30-40 %-os önrész
szükséges.
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint ha adnak pl. 100.000,- Ft-ot a
nemzetiségi egyesületnek, azt felélik. Ha viszont arra kell a támogatás, hogy tudjon pályázni,
akkor több pénzük lesz. Ilyen értelemben szeretné, ha elmozdulnának a dolgok.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy könnyebb megcsinálni egy pályázatot, mint
elszámolni.
Farkas Zsolt alpolgármester azt kéri mindenkitől, hogy akinek tudomására jut valamilyen
pályázati lehetőség, adja át az információt. Ő is most értesült egy tavalyi pályázatról, ami az
önkormányzat részére 5 millió forintot jelentett volna. Össze lehetett volna belőle gyűjteni a
település környékén a szemetet, a gazt kiírtani, de már lejárt. Úgy vette észre, hogy sajnos
ezek a pályázatok eléggé el vannak dugva. Ha valaki nem fizet érte, akkor nehezen jut
információhoz.
Nagy László SE elnök hozzászólásában elmondja, hogy megváltozott a civil törvény,
szigorúbbá vált. Mindenkinek a figyelmébe ajánlja.
Beszprémi Vendel hozzászólásában elmondja, hogy a külterületi utakkal kapcsolatban a helyi
gazdákat is meg kell keresni, mert akinek 20-50 ha földje van, éppen úgy jár a földön, még ha
bérbe adja is, valamint elteszi a bérleti díjat. Annak éppen úgy van jövedelme, mint a
vállalkozónak. Például akinek van 50 ha földje, kb. 1,5 millió forint bérleti díjat kap egy évre,
20 AK-val számolva. Ők is járuljanak hozzá az út javításhoz. A földtulajdonosokra gondol,
nemcsak a vállalkozókra és bérlőkre. A vállalkozó ha befizeti az iparűzési adóját, azzal
hozzájárul a költségekhez.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy egyenlőre az iparűzési adót szeretnék beszedni. Nem
keresnek semmilyen adományt. Olyan emberek dolgoznak a faluban, akik soha nem fizettek
iparűzési adót és kellett volna nekik. Amit a polgármester úr és Beszprémi Vendel felhozott,
az egy adomány lenne, hogy járuljanak hozzá a külterületi utakhoz. Első dolog a nem
nagyteveli vállalkozóktól az iparűzési adót beszedni. Úgy tudja, hogy aki nagyteveli, az fizet.
Ezen kívül, utána meg lehet tenni, amit Beszprémi Vendel javasol. Az első lépés az, hogy
mindenki fizesse be az adóját. Valahova eddig is befizették, de meg kell nekik osztani, tehát
nekik nem kerül több pénzbe ez. Aki a megbeszélésre eljött vállalkozó, természetesnek vette
ezt.
Beszprémi Vendel elmondja, hogy tudomása szerint nemleges adóbevallást nyújtott be az
említett vállalkozó.
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Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az iparűzési adóról szóló jogszabály úgy szól,
hogy oda kell fizetni az iparűzési adót, ahol a tevékenységet végzik.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ne az egész falu fizesse a gépjármű
adóból és személyi jövedelemadóból azt az utat, amit soha nem használ. Ismét elmondja,
hogy azért vetődött ez fel, mert tavaly volt egy pályázat külterületi utakra, aminek olyan
önrésze volt, amit nem tudnak megfizetni. A másik dolog, hogy utófinanszírozott.
Herber József polgármester elmondja, hogy sajnos az önkormányzatnak annyi pénz sem volt,
hogy az önrészt elő tudta volna teremteni.
Elmondja, hogy egy tapolcafői vállalkozóval kötött egy szóbeli megegyezést arról, hogy a
tapolcafő felé vezető út legyen rendben, mivel ott megy a Mária út is. A bokrokat kiírtja, fát
kivágja, 8-10 méterenként egy fasor lett volna. Úgy egyeztek meg, hogy az önkormányzatnak
tűzifa lesz belőle, a faágat leaprította, elszállította volna. Közben elmondta, hogy sok az
ágdarálással a költsége, azért tett neki egy olyan engedményt, hogy 2 kocsi tűzifát elvihet,
amiből a vastag, kemény tűzifát vitte el. Ezt vetette fel Kecskeméti Benő képviselő, mire ő
beszélt a vállalkozóval. Elmondta neki, hogy amit eddig kipucolt azt darálja le és szállítsa el,
a tűzifát pedig hozza vissza. Elismeri, hogy hibát követett el, de garanciát vállal arra, hogy a 2
kocsi tűzifát visszahozza az önkormányzat udvarára. Kapott ez ügyben elég sok hideget,
meleget. Megpróbálnák ezt a Mária utat is rendbe tenni, tavasszal össze jönnének a hittanos
fiatalokkal és a strand felé vezető utat, ami a Királykapu fele Bakonybélig elmenne, azt is
rendbe tennék. Megpróbálják a Mária utasoknak a turistaházat ajánlani. Már a tavalyi évben is
voltak itt zarándokok, akik itt szálltak meg. Ha pályázaton ágaprító gépet lehetne beszerezni,
akkor a kórót is el lehetne tüzelni, csak ez elég távlati dolog. Kecskeméti Benő képviselő is
elmondta, hogy vannak ötletei, a fásítással kapcsolatban valamit lépni kellene.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ahol az út mellett a bokrokat kiírtják, ott lehetne
egy olcsó örökzöldet telepíteni. Erdei fenyőből egy út mellett egy csodálatos fasort lehet
kialakítani. Nem olyan drága, pár évig gondozni kell, utána nő magától, dekoratív és szép is.
Herber József polgármester elmondja, hogy a tapolcafő felé vezető útnál a régi kő kereszt
kiemelné ezt az útvonalat, ha egy kicsit rendbe lenne téve. Kérdése Kecskeméti Benő
képviselő felé, hogy tudomása szerint a baromfikombináttal szemben van-e az
önkormányzatnak tulajdonrésze?
Válasz:
Kecskeméti Benő képviselő válaszában elmondja, hogy nem tudja pontosan, meg kellene
nézni.
Beszprémi Vendel elmondja, hogy Bella Géza háza mellett van tulajdonrésze az önkormányzatnak. Nem nagy terület, de meg is van osztva.
Hozzászólások:
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Herber József polgármester elmondja, hogy az ilyen területekre is lehetne valamilyen facsemetét ültetni.
Beszprémi Vendel hozzászólásában az ág kivágással kapcsolatban elmondja, hogy éppen a
mai napon járt arra és látta, hogy amit megcsinált a vállalkozó, azt szépen megcsinálta.
Nagy László SE elnök elmondja, hogy megállapodást kell kötni minden munkára, amiben
rögzítik a dolgokat.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ez is megállapodás volt, még akkor is, ha szóbeli. Ha
5 ember előtt elmondja, hogy kivágja a bokrokat és a fákat, a fát behozza, az is megállapodás.
Másik dolog, hogy a polgármester úr tett még olyan ajánlatot neki, hogy 2 kocsi fát vigyen el.
Van itt elég sok olyan ember, akinek nincs tüzelője. Ez egy tisztességes szóbeli megállapodás
volt, amit nem tartottak be. Ezt nem Kecskeméti Benő képviselő találta ki.
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy nem volt fer dolog. Észrevételezi, hogy ezt a polgármesteri tájékoztatót egy hírlevélbe bele lehetne tenni. Ebben a fa témában tájékoztathatta
volna a polgármester úr az embereket, hogy tisztán lássanak.
Herber József polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, bejelentése,
vagy kérdése?
Hozzászólás:
Waldmann János hozzászólásában a telekadóval kapcsolatban megkérdezi, hogy a belterületi
részen milyen besorolásba esik az ő családja földje?
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy az belterületi besorolásba esik. Nem
azzal van a probléma, hanem azzal, hogy a rendelet úgy szól, hogy kedvezményt csak az állandó helyi lakos kaphat. Ebben kivételt nem tehetnek. A terület pedig Waldmann János
gyermekei nevén szerepel, akik nem nagyteveli lakosok.
Hozzászólás:
Waldmann János elmondja, hogy a felesége is megkapta Homokbödögéről, ott a közeli hozzátartozónak is van kedvezmény.
Válasz:
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy Homokbödögén más a telekadó rendelet.
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Hozzászólás:
Waldmann János elmondja, hogy arra a kis területre irreálisan magas a telekadó, 45.000,- Ft.
Nem ér annyit a terület, ami rétként van nyilvántartva. Javasolja, hogy módosítja a testület a
rendeletet.
Válasz:
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy azért vették ki a közeli hozzátartozóra
vonatkozó kedvezményt, mert voltak olyan visszaélések, hogy aki nem nagyteveli lakos volt,
az is kedvezményben részesült. Ezt úgy lehet megoldani, hogy be kell jelentkezni nagyteveli
lakosnak. Az idei évben ezen már nem lehet változtatni.
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy az ingatlan tulajdonjogát olyan személyre kell
átruházni, aki nagyteveli lakos és csökkenni fog az adó. Ezt ebben az évben már nem tudja
megtenni. Ha valakinek nehézséget jelent az adó kifizetése, az adóhatósághoz fordulhat, hogy
szociális körülményeire tekintettel mérsékelje az adót.
Hozzászólás:
Kecskés Dezsőné hozzászólásában elmondja, hogy ő és testvérei is örököltek elhunyt
édesapja után. Amelyik testvére nem nagyteveli lakos, akkor neki is magasabb adót kell
fizetni?
Válasz:
Orbán Sándor képviselő válaszában elmondja, hogy nem feltétlenül, mert ha egy helyrajzi
számon van és az egyik személy nagyteveli lakos, akkor lehet nyilatkozni a bevalláson, hogy
a nagyteveli személy átvállalja az adóalanyiságot és az alacsonyabb díjtétellel fizet.

Mivel több hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 28 perckor bezárja.

Kmf.
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