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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 17. napján 18 óra 30 perckor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Peng Cecília, Farkas Péter, 
Wurm András képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Lakosság köréből megjelent 4 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi 
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. A pénzbeli és természetbeni támogatások  Horváth Mária 

rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást jegyző 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
rendelet-alkotás 

 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási Horváth Mária 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező jegyző 
helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014.(X.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. Nagytevel Önkormányzat 2015. évi költségvetése Orbán Sándor 
 polgármester 
 

4. Nagytevel Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terv Orbán Sándor 
 polgármester 
 

5. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. Orbán Sándor 
2015-2029. évi gördülő fejlesztési terve polgármester 
 

6. Megállapodás ügysegédi feladatok ellátásával Orbán Sándor 
kapcsolatban polgármester 
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7. NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési szerződés Orbán Sándor 

felülvizsgálata polgármester 
 
8. 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 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 : A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester szerint most kellett „szigorúbb” feltételekkel meghatározni az egyes 
települési ellátásokat, mert nem ismerik pontosan az önkormányzat bevételeit, csak tervszámokban 
tudnak gondolkodni iparűzési adóbevétel vonatkozásában is, ami fedezete lenne a szociális 
juttatásoknak. 
 
Peng Cecília képviselő javasolja 

- a jövőben is biztosítsanak lakáshozjutási önkormányzati támogatást, 
- egy ember többféle szociális ellátást ne kaphasson 

Ha már most tudják hogy nem fog senki sem megfelelni, akkor miért alkotnak rendeletet? 
 

 
Farkas Péter képviselő: felelőtlenül nem szabad támogatást nyújtani, mert az önkormányzat bevételeit 
pontosan nem ismerik. Egyedi elbírálást – akár polgármesteri, akár bizottsági szinten – javasol, és ha 
tud adni az önkormányzat, akkor ad; ha elfogyott a pénze, akkor pedig nem nyújt támogatást. 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja a települési támogatásnál az egy főre eső jövedelemhatárt 
megemelni. Ez 3 embert érint. 
 
Horváth Mária jegyző válaszai: 

- a lakáshozjutás önkormányzati támogatását külön rendelet szabályozza, 
- elég szigorú ez a rendelet, ahhoz, hogy ne fussanak el a szociális kiadásokkal 
- minden rászorulónak adni kell, még ha elfogyott is a költségvetésben erre a célra megállapított 

keret, akkor saját erőből kell fedezni 
- eddig is volt rendelet a szociális ellátásokról, csak az elmúlt évben más volt a neve 
- év közben még lehetőség van a rendelet módosítására 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

1/2015./II.28./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 
és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról 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 8/2014.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása 
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: 
 

2/2015./II.28./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2014.(X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 

 
3./ N a p i r e n d : Nagytevel Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester: feszes a költségvetés, csak a biztos bevételekkel terveztek. Az 
adósságkonszolidáció igénybevételét (az előző polgármester szerződéskötése alapján) túltervezték; 
járda, árok, iskola, orvosi rendelő felújítása a vártnál többe került. Ez mínusz 2 mFt. 
Az óvoda költségvetése is mínusz 1,5 mFt-ról indul. 
Kiesik még 2,5 millió forint; mivel az előző polgármester  nem megfelelően adta be a területalapú 
támogatást, az is lehet, hogy kizárják az önkormányzatot pár évre a támogatási rendszerből. A 
probléma az volt, hogy nagyobb területre adta be a támogatást, mint az előző években, a terület 
vágásáról pedig nem gondoskodott. Többször ellenőrzött az MVH, de a terület kaszálásáról már ez a 
testület gondoskodott. 
A strand bevételeit sem tervezték többre, mint ami viszonylag nem kedvező időjárás esetén várható. 
Megvizsgálta továbbá a vizimentő alkalmazásának kérdését, s kiderült, hogy nem kell vizimentőt 
alkalmazni. Ez megtakarítást eredményez az előző évhez képest. 
A telekadó és az iparűzési adó szándékosan alá lett tervezve a tavalyihoz képest. 
A sportegyesület helyett az önkormányzat évek óta fizeti közkútra a szennyvízdíjat, mert a 
sportegyesület nem intézkedett.  
 
 
Bérces Antal alpolgármester felveti, hogy a falunapra betervezett kiadás nem biztos, hogy elég lesz. 
Megkérdezi Farkas Zsolt alapítványi elnököt, hogy rendben vannak-e az alapítvány pénzügyi dolgai, 
gyűjthet-e 1 %-ot? 
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Farkas Zsolt a lakosság köréből megjelent személy, alapítvány elnöke válaszában elmondja, hogy 
minden rendben van az alapítvánnyal, gyűjtheti az 1 %-ot. 
 
Beszprémi Vendel NNÖ képviselő: lehet pályázni fesztivál megrendezésére. Az egyesületek kapnak-e 
az idén támogatást? 
 
Nagy László SE elnök: tavaly 800.000.-Ft-ot kapott az SE.  
 
Peng Cecília képviselő:  

- Hiányolja, hogy a költségvetés elfogadása előtt nem tartottak megbeszélést, ahol ő is 
javaslatot tudott volna tenni a fejlesztésekre, és nem kész tényként közlik velük a 
fejlesztéseket. 

- Az óvodai költségvetésről és az önkormányzat költségvetés fejlesztéseiről ki döntött, mert 
erről ők (új képviselők) nem tudnak; a polgármester, az alpolgármester és András tud 
mindenről, és így a testület döntésképes? 

- Hiányolja, hogy a többi képviselőt nem tájékoztatják a testületi ülések közti történésekről. 
- Nem ismeri a tavalyi számokat, így nem tud viszonyítani sem, és nem tudja, hogy az egyes 

meghatározások mit takarnak. 
- Várhatóan talált plusz pénzt a költségvetésben, mivel az ő földbérleti szerződésük alapján 

többet fognak fizetni bérleti díjként. 
- Amennyiben lesz megtakarítás, meg fogják-e a képviselőket kérdezni, hogy mire fordítsák, 

vagy a polgármester saját hatáskörben fog róla dönteni? 
 
Bérces Antal alpolgármester: miért nem kérdezett tőle az elmúlt 3 hónapban? Már az előző testület 
döntött a fejlesztési kérdésekben, ezért került bele a költségvetésbe. 
 
Farkas Zsolt a lakosság köréből megjelent személy, alapítvány elnöke: az előző ciklusban ő is tagja 
volt a testületnek, ezért tudja, hogy többször beszéltek a költségvetés főbb dolgairól. Az előző 
polgármester nem önhatalmúlag írta alá a szerződést, hanem előtte ezt mindig megbeszélték, ahol 
Orbán Sándor és Bérces Antal is jelen volt. Az elmúlt ciklusban az volt a koncepció, hogy a képviselő-
testület hozott egy döntést, amit a polgármester végrehajtott, a 2014-től kezdődő ciklusban pedig pont 
fordítva történik a dolog; a polgármester dönt, a képviselő-testületnek pedig joga van megszavazni azt. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszai: 

- a társadalmi szervezetek részére a tavalyi összegek kerültek tervezésre, 
- az óvoda költségvetésének elfogadása nem a testület, hanem a társulási tanács hatásköre, 
- nem volt 2-3-szor a költségvetés megtárgyalva eddig sem: ő, - mint akkori képviselő -  

átszámolta az adatokat, a képviselők pedig megbíztak az ő számolásában, és jóváhagyták ezt 
követően a költségvetést, 

- az idei számokat ő is csütörtökön ismerte meg, tehát idő sem volt megbeszélést tartani, 
- Peng Cecília felkereshette volna eddig is, hiszen  ő minden reggel megtalálható a hivatalban, 

ha valamilyen problémája van, szívesen áll mindenki rendelkezésére, 
- amennyiben lesz megtakarítás - ami ősszel várható -, arról a testület fog dönteni, 
- akár a hétfői 7-es közös testületi ülésen is fel lehetett volna vetni egy megbeszélés 

lehetőségét, de ezt nem tette meg senki. 
 
Horváth Mária jegyző: a jelentési határidők nagyon szorítják a hivatali dolgozókat, és csak a 
könyvelés alapján tudnak költségvetést készíteni. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2015./II.28./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének Nagytevel 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
 
 

 
4./ N a p i r e n d : Nagytevel Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 115/2015. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

2/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) 
bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat 2015. évre 
szóló közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2015-2029. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 85/2015. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

3/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. 2015-29. évi gördülő fejlesztési tervét a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
6./ N a p i r e n d : Megállapodás ügysegédi feladatok ellátásával kapcsolatban 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 264/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester és Bérces Antal alpolgármester kérdezi, hogy személyi igazolványt is 
készít-e az ügysegéd? 
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Farkas Zsolt a lakosság köréből megjelent személy, alapítvány elnöke: pályázat megírását is elvégzik-
e? Javasolja az ügysegéd feladatköréről tájékoztatni a lakosságot. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az önkormányzatoktól a járáshoz került a foglalkoztatás 
helyettesítő támogatás; alanyi,- fokozott,- ápolási díj; alanyi,- normatív,- közgyógyigazolvány; 
családtámogatás hatásköre, ezzel kapcsolatban tart ügyfélfogadást a településeken, személyi 
igazolványról ő nem tud. Az ügysegéd ad nyomtatványt, segít annak a kitöltésében, de pályázatot 
megírni nem fog. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

4/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprém 
Megyei  Kormányhivatallal kötendő megállapodás-
tervezetben foglaltakkal egyetért. A megállapodást az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Orbán Sándor polgármester 
 

 
 
7./ N a p i r e n d : NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési szerződés felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 222/2015. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

5/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 
108/2014./XI.26./ sz. határozatát, melyben elfogadta 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
Nagytevel Község Önkormányzata között létrejött 
együttműködési megállapodást a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                 Babits Emil NNÖ elnök 

 
 
Vegyes ügyek: 
a./ A helyi adókról szóló 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2015./II.28./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
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b./ A mindenkori helyi körzeti megbízott munkájának segítését célozva anyagi támogatás a VM. 
Rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez. 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 102/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

6/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időre - 1 
évre - a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr munkájának segítését célozva a 
település lakossági viszonyainak tükrében 102.000,- Ft anyagi támogatást nyújt a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság által biztosított és körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi 
működtetési (üzemanyag) költségeihez. A képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetésében az 
átadott pénzeszközök terhére fogja biztosítani. 
Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy a költségvetést ennek megfelelően készítsék el. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a főkapitányság a 2015. december 31-ig fel nem használt 
összeget 2016. december 31. napjáig az eredeti célnak megfelelően használja fel.  
A támogatás éves összegének egy összegben történő folyósítására a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság számlájára történő átutalással kerül sor a tárgyév március 31. napjáig.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásra irányuló megállapodás 
aláírására.  
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
c./ Nagyteveli Sport Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 251/2015. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagy László SE elnök: az önkormányzat által az egyesületnek nyújtott támogatás számláira rá kell írni 
a megfelelő szöveget, de akkor ez máshol (pályázathoz) nem használható fel. 
 
Horváth Mária jegyző: a megállapodás alapján afelé a szervezet felé kell elszámolni, aki a támogatást 
adta. Egy számlát kétfelé nem lehet elszámolni, attól függően persze, hogy hány % a támogatottság. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

7/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000,-Ft-ot biztosit a Nagyteveli Sportegyesület 
részére működésükhöz, mely összeget két egyenlő részletben biztosítja, az elsőt 2015. április 15., a 
másodikat 2015. július 31. napjáig. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület teremhasználati kérelme 
E l ő a d ó : Orbár Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

8/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi – az egyesület kérelmére -, hogy 
teremhasználati díj megfizetése nélkül tartson „Hagyományőrző est” rendezvényt a „Napsugár 
Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület 2015. február 14. napján az önkormányzat tulajdonát 
képező tornacsarnok épületben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
e./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

9/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 140.000,- Ft/év 
támogatást biztosít a „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli 
Nyugdíjas Egyesület részére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése terhére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
               Horváth Mária jegyző 

 
 
f./ Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvány pénzeszköz átadása Nagytevel 
Önkormányzatnak 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

10/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti, - a 
Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvány visszatérítendő pénzeszköz átadásáról 
szóló - megállapodás aláírására Nagytevel Önkormányzat részére. A támogatást az önkormányzat „A 
nagyteveli falumegújítás és fejlesztés 2013”, Nagytevel, Kossuth utcában levő 333 hrsz.-on 
kialakítandó termelői piac fejlesztéssel kapcsolatos számla kiegyenlítésére fordítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                  Farkas Zsolt elnök 
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g./ Belterületi földek bérlete 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a térképen talált az önkormányzat tulajdonában levő 1-2 
területet, ami összesen kb. 14000 m2 belterület, amit papíron nem használják, de a valóságban a 
szomszédos területet használó műveli, - azt gondolván, hogy a bérelt területbe ez is beleszámít, pedig 
nem. 
 
Beszprémi Vendel a lakosság köréből megjelent személy javasolja megkérdezni a szomszédos 
területet használót, hogy ő kívánja-e bérbe venni, és kiméretni a kérdéses területet. 
 
Orbán Sándor polgármester: senki nem vállalta fel, hogy művelné a kérdéses területeket. Másfél 
hektárról van szó, ami után évek óta nem folyt be bevétel az önkormányzathoz. Kiméretés után 
javasolja Lábel Lászlónak kiadni. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
meghozta következő határozatát: 
 

11/2015./II.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete Lábel László 
Nagytevel, Kossuth u. 9. sz. alatti lakos részére haszonbérbe 
adja az önkormányzat tulajdonát képező  
- 75 hrsz. 3395 m2 területű, belterületi beépítetlen terület, 
árok művelési ágú,  
- 86/1 hrsz. 4710 m2 területű, belterületi beépítetlen terület 
művelési ágú,  
-  86/2 hrsz. 2188 m2 területű, belterületi beépítetlen terület 
művelési ágú,  
- 88 hrsz. 2786 m2 területű, belterületi beépítetlen terület 
művelési ágú,  
- 91 hrsz 1582 m2 területű, belterületi beépítetlen terület 
művelési ágú,  
ingatlanokat 2 Ft/m2 árban 2015. március 1. napjától. 
Utasítja a polgármestert a haszonbérleti szerződés 
megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
Bejelentések: 
Farkas Zsolt a lakosság köréből megjelent személy, alapítvány elnöke: tájékoztatás hiányát sérelmezi, 
nincs hírlevél, a hangoshíradót sem lehet mindenütt hallani, ezért javasolja neki e-mailben kiküldeni a 
testületi meghívót. 
 
Nagy László SE elnök kéri a hirdetőtáblára papír alapon kifüggeszteni a fontos eseményeket. 
 
Bérces Antal képviselő vállalja a hangoshíradó hangszóróját kicseréléséről intézkedik. 
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Horváth Mária jegyző: a honlapokat igyekeznek a jövőben naprakész állapotba hozni; fel fognak 
kerülni a testületi meghívók, az előterjesztések és a jegyzőkönyvek, amit mindenki megnézhet. A 
jegyző nem vállalja névre szólóan kiküldeni a testületi meghívókat. Mindenki vegye a fáradtságot, és 
kísérje figyelemmel a honlapon az eseményeket. 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 21 óra 30 
perckor bezárta. 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


