Szám: 192-6/2014.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 15. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: 192-6/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján 17 órakor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel - könyvtár
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Herber József, Bérces Antal, Kecskeméti Benő, Orbán Sándor
képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt:
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. Elmondja, hogy Farkas Zsolt képviselő képviseli a testületet Menyhárt Tibor
temetésén.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Szoc. rendelet módosítása

Horváth Mária
jegyző

2. Lakáscélú támogatásokról szóló rendelet
módosítása

Horváth Mária
jegyző

3. Fenyves Fürdőhelyen büfé üzemeltetésére
benyújtott pályázatok elbírálása

Herber József
polgármester

4. Vegyes ügyek
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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 előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az
ezzel kapcsolatos szabályokról szóló 16/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Herber József polgármester elmondja, hogy a képviselők javaslatára történt a rendelet módositása,
hogy tudja segiteni az önkormányzatokat, ahol betegek vannak.
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy minden évben támogatta az önkormányzat a súlyos
betegséggel küzdőket. Ezt a jövőben is fontosnak tartja, hiszen ahol ilyen betegek vannak – pl.
végstádiumos rákos – az anyagi teher is nagy a családokon.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
7/2014./V.31./ Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos szabályokról szóló
16/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv.
mellékletét képezi

2./ N a p i r e n d : Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Herber József polgármester elmondja, hogy a rendelettel továbbra is a cél azt, hogy minél több fiatal
telepedjen le a faluban.
Kecskeméti Benő képviselő javasolja, hogy az eddigiektől eltérően 300.000.-Ft legyen az adható
támogatás összege.
Bérces Antal képviselő javasolja, hogy kerüljön a rendeletbe, a módositás által, hogy több évi helyben
lakás szükséges, és ha feltételek nem teljesülnek, vissza kelljen fizetni a támogatást.
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:

8/2014./V.31./ Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélu
támogatásokról szóló
önkormányzati rendelete a jkv.
mellékletét képezi

3./ N a p i r e n d : Fenyves Fürdőhelyen büfé üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a 128/2014. sz. üi. alapján)
Herber József polgármester elmondja, hogy a testület által jóváhagyott pályázati felhivást négy
vállalkozásnak küldte meg. Ajánlatot adott Genius Diamond Kft. 8500 Pápa, Fűtőház u. 16. havi
47.500.-Ft összegben, Présing Tamás 8564 Ugod, Kossuth u. 84. havi 47.915.-Ft összegben, Hattyú
Bt. 2621 Verőce, Rákóczi u. 48. havi 47.500.-Ft összegben, Kelemenné és Társa Bt. 8500 Pápa,
Györök Leó u. 8. 47.583.-Ft összegben. Két büfére üzemeltetésére hirdették meg a bérletet, ezért
javasolja, hogy a két magasabb összegű ajánlatot fogadja el a testület.

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
61/2014./V.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat által bérelt Nagytevel 053 hrsz-ú terület bérbe
adására - ajánlati felhivás alapján - meghivott ajánlatok
közül:
- Genius Diamond Kft. 8500 Pápa, Fűtőház u. 16. havi
47.500.Ft összegben,
- Présing Tamás 8564 Ugod, Kossuth u. 84. havi 47.915.-Ft
összegben,
- Hattyú Bt. 2621 Verőce, Rákóczi u. 48. havi 47.500.-Ft
összegben,
- Kelemenné és Társa Bt. 8500 Pápa, Györök Leó u. 8.
47.583.-Ft összegben
a két legmagasabb ajánlatot adó Présing Tamás és a
Kelemenné és Társa Bt. ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza
testület a polgármestert, hogy nevezettekkel az ajánlati
felhivásban szereplő bérleti szerződés szerinti szerződést
megkösse és aláirja.
Határidő: azonnal
Felelős: Herber József polgármester
Horváth Mária jegyző
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Vegyes ügyek:
a./ Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Előterjesztés 135-3/2014. sz. üi. alapján.)

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
62/2014./V.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete testülete
elfogadja a mellékletben szereplő Nagytevel Önkormányzata
2013. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést, s
az abban szereplő javaslatok elvégzésére - legkésőbb 2014.
december 31. - utasítja a polgármestert és a jegyzőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Herber József polgármester
Horváth Mária jegyző

b./ Cafeteria biztositása az önkormányzat alkalmazottainál
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Herber József polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél és elfogadásánál 6000.-Ft/hó
figyelembe vételével kalkuláltak. Javasolja ennek biztositását.

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
63/2014./V.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál munkajogi jogviszonyban álló
részére, 2014. évben az önkormányzat a 2014. évi költségvetése terhére, 6.000.-Ft/fő/hó
kedvezményes adózású juttatást állapit meg. Utasitja a testület a polgármestert, hogy a kifizetésről
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Herber József polgármester

c./ Víziközmű önkormányzati tulajdonlása
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E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Előterjesztés az 527/2014. sz. üi. alapján)
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
64/2014./V.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület 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

Bejelentések:
Bérces Antal képviselő javasolja, hogy a jövőben tájékoztassa a polgármester illetőleg a jegyző a
testületet a polgármester hatáskörében hozott határozatokról.
Herber József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a strandhoz megrendelte a játékokat; lesz
három csúszda, ebből 1 kicsiknek való, trambulint, hintát. Homokozó is lesz, 5 x 6 méteres. Tervezi,
hogy a közcélú foglalkoztatottak közül 3 fő, valamint 2 diák és 2 pénztáros alkalmazását tervezi a
strandhoz a szezonban. A szennyviz elszállitására megkötötte a szerződést a talajerővel. A játékokat
nyitáskor kirakják, záráskor pedig beszedik és az önkormányzat helyiségében tárolják.
Kecskeméti Benő képviselő megkérdezi, hogy úszómestert sikerült-e már szerezni.
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy még nem, de az országos vizimentőkkel
felveszi a kapcsolatot.
Wurm András az lakosság köréből megjelent személy felhivja a figyelmet a folyamatos tisztaság
fenntartására, mert visszafelé nem léphetnek. Olyan szinvonalat épitettek fel, hogy mindig csak
dicséretet kaptak. Nemcsak a bevételt kell szem előtt tartani.

7
Herber József polgármester tájékoztatja még a megjelenteket, hogy a piac kialakitásával kapcsolatban
májusban ismét kifizetési kérelmet nyújt be az önkormányzat, hogy minél kevesebb pénze álljon benn
az önkormányzatnak.

Herber József polgármester, mivel egyéb kérdés, hozzászólést nem volt az ülést 19 óra 50 perckor
bezárja.
kmf.

Herber József
polgármester

Horváth Mária
jegyző

