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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 95-8/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10. napján 18 óra 30 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel - könyvtár 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Bérces Antal, Farkas Zsolt, Kecskeméti Benő, Orbán Sándor képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt előzetes bejelentéssel: Herber József polgármester 
 
Lakosság köréből megjelent: 3 fő 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy az ülést ő fogja vezetni, mivel a polgármester jelezte az 
akadályoztatását, s a szabályok szerint a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti 
a testületi ülést. Ezt követően 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. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

                            T á r g y :                                                          E l ő a d ó : 
 
1. Törvényességi javaslat ismertetése Horváth Mária 

 jegyző 
 
2. Közbeszerzés elbírálása Herber József 

helyi termelői fedett piactér pályázathoz polgármester 
 
3. Vegyes ügyek 
 
4. Zárt ülés: szoc. segélyek 
 
 
 
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. 
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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 : Törvényességi javaslat ismertetése 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 95/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

89/2013./IX.10./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
mellékletben szereplő, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi javaslatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Nagytevel községben helyi termelői fedett piactér és volt iskolaépület felújítása 
közbeszerzés elbírálása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 235, 1076/2013. sz. üi.-k alapján) 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a mellékletben szereplő összegzés az ajánlatok elbírálásáról 
anyagot minden képviselő megkapta. Az ajánlati felhívásban fő szempont a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó ajánlat. 
 
Három gazdasági társaságtól kért a közbeszerzési szakértő ajánlatot:  

-  Kovácsi-Fal kft. 8596 Pápakovácsi Fő u. 18. 
- Lombartd-91 Kft. 8500 Pápa, Második u. 6. 
- Ostrya Bt. 8500 Pápa, Vak Bottyán u. 61. 
 

Műszakilag két részre került megbontásra az ajánlati felhívás. Külön a piacra, s külön a volt iskola 
épületére. Az ajánlatok is ennek megfelelően két részből álltak. 
 
Az alábbi ajánlatok érkeztek be: 

-  Kovácsi-Fal kft. 8596 Pápakovácsi Fő u. 18.  
    a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      13.983.876.- 
    b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       4.972.741.- 
 
- Lombard-91 Kft. 8500 Pápa, Második u. 6. 
   a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      14.482.868.- 
   b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       5.253.702.- 
 
- Ostrya Bt. 8500 Pápa, Vak Bottyán u. 61. 
   a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      14.817.255.- 
   b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       5.066.942.- 
 
A bizottság a kiválasztott szempont alapján a Kovácsi-Fal kft. 8596 Pápakovácsi Fő u. 18.  
    a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      13.983.876.- 
    b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       4.972.741.-  
ajánlatát javasolja elfogadásra. 
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Farkas Zsolt alpolgármester hiányolja, hogy a fő szempont az ajánlati felhívásban a legalacsonyabb 
árat adó kiválasztása volt. Véleménye szerint ennél összetettebb a kiválasztás. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, azért került így elkészítésre az ajánlati felhívás, mert a beruházás 
értéke nem túl nagy, s a megkeresett cégek mindegyike megfelelő referenciával és gazdasági 
potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy a kivitelezést elvégezze. A megkeresett cégeket pedig a 
polgármester egyeztette a képviselőkkel. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy támogatja a javaslatban szereplő cég kiválasztását, azzal a 
feltétellel, hogy a kivitelezés várható ütemezéséről a leendő kivitelező tájékoztassa a testületet. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta 
következő határozatát: 
 

90/2013./IX.10./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által a „Nagyteveli falumegújítás és 
fejlesztés 2013.” beruházás kivitelezésére kért ajánlatok közül: 

-  Kovácsi-Fal kft. 8596 Pápakovácsi Fő u. 18.  
    a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      13.983.876.- 
    b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       4.972.741.- 
- Lombard-91 Kft. 8500 Pápa, Második u. 6. 
   a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      14.482.868.- 
   b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       5.253.702.- 
- Ostrya Bt. 8500 Pápa, Vak Bottyán u. 61. 
   a. rész ajánlati nettó ár(Ft)      14.817.255.- 
   b. rész ajánlati nettó ár (Ft)       5.066.942.- 

a Kovácsi-Fal kft. 8596 Pápakovácsi Fő u. 18. ajánlatát fogadja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ajánlatban szereplő beruházásra szerződést kössön a Kovácsi-Fal Kft.-vel. 
Határidő: 2013. szeptember 17. 
Felelős: Herber József polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
 
Wurm András a lakosság részéről megjelent személy, javasolja, hogy az önkormányzatnak talán le 
kellene vágatni az egyházközség tulajdonát képező szolgálati lakás területén a füvet, mivel az egyház 
szolgálati lakásában lakó diakónus, Holczinger Koppány Péter ezt nem végzi el, s a templom kertből 
az a gazos terület látható. Nagyon kellemetlen a falura nézve, a közel múltban voltak itt zarándokok, s 
ott volt gazosan a terület. 
 
Lábel János a lakosság részéről megjelent személy szerint be kell csukni a kaput, akkor nem látszik a 
gaz. Az egyház lakásában nem pap lakik, hanem egy öt tagú család, nekik kellene rendben tartani a 
területet. Nem érti az egyháznál lévőket. 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a polgármestertől úgy tudja, hogy a templomkert területét 
az önkormányzat rendezi, még az őszi lomb összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodik. Holott 
az egyházközség nem ad semmiféle hozzájárulást ezért. Régebben fizetett az egyházközség. A 
szolgálati lakás körüli terület fűnyírását az önkormányzat nem tudja, és nem is akarja – térítés nélkül – 
bevállalni. 
 
Csuka István lakosság részéről megjelent személy elmondja, hogy az információ nem haszontalan 
dolog. 
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Vegyes ügyek: 
a./ Nagytevel hulladékgazdálkodási terve 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 46/2013. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

91/2013./IX.10./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2013./VIII.6./ sz. határozatát visszavonja, és az 
alábbiak szerint dönt -:a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítását - Fodor Béla adászteveli polgármester kiegészítésével együtt a melléklet 
szerint - elfogadja. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának elfogadásáról a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokat tartalmazó Alapító Okirat, 
valamint a „Felhatalmazó levél” aláírására. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős  : Herber József polgármester 
 
 
 
 
 
 
Farkas Zsolt alpolgármester a módosított Mötv. 46. § (2) bekezdés a. pontja alapján a további ügyek 
tárgyalásához zárt ülést rendel el 19 óra 20 perckor. 
 

kmf. 
 
 
 
Herber József Farkas Zsolt Horváth Mária 
polgármester alpolgármester jegyző 


