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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-4/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
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: 6 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. SzMSz módosítása Horváth Mária 
 jegyző 

 
2. Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló körzeti megbízott 
 rendőr 
 
3. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló Horváth Mária 
 jegyző  
 
4. Pápai Vízmű Zrt. gördülő terve, Orbán Sándor 

várható fejlesztések jóváhagyása polgármester 
 

5. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 
Társulása szoc. intézményi térítési díja polgármester 
 

6. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 
Társulása orvosi gépjármű beszerzése polgármester 

 
7. Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Orbán Sándor 

Közalapítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás polgármester 
 
8. Vegyes ügyek 
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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 : SzMSz módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Írásos előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

6/2015./V.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013./VI.28./ önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : körzeti megbízott rendőr 
(Írásos előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 460/2015. sz. üi.) 
 
 
Wurm András képviselő javasolja a rendőrök figyelmét felhívni, hogy nyáron éjjel lehetőség szerint 
többet látogassák a strand területét. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

31/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Írásos előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 450/2015. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

32/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 

 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Pápai Vízmű Zrt. 2015-2029. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 85/2015. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy Nagytevel Önkormányzat számlájára 3.100.000.-Ft gyűlt 
összeg, mint gesztor önkormányzatnak, a vízmű által fizetett bérleti díjból az elmúlt évben. Az előző  
polgármester a nagygyimóti polgármester kezdeményezésére szétosztotta ezt az összeget az érintett 
önkormányzatok között, s gondoskodott annak utalásáról is. Ez az összeg pedig - a víziközmű törvény 
alapján – a fejlesztési, pótlási célokat szolgálta. A Homokbödöge előtt lévő átemelőre kell most 
költeni, melynek ez az összeg lett volna a fedezete. Az önkormányzatnál ezt az összeg rendelkezésre is 
áll. Ezt is tartalmazza a most véleményezésre kerülő gördülő fejlesztési terv. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

33/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezi a mellékletben szereplő víziközmű gördülő 
fejlesztési terv 2015-2029. I. ütemének (felújítás és pótlás) módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja. Utasítja a polgármestert, hogy a testület véleményét 
közölje feladat ellátása felelősével – Ugod Község Önkormányzata -. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi térítési 
díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 448/2015. sz. üi. alapján) 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

34/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati 
rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
6./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása orvosi gépjármű 
beszerzése  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 448/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

35/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket 
kívánja megvalósítani: 
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi  célú 
szolgáltatások ellátására 
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz. 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös és 
szükséges. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
7./ N a p i r e n d : Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvánnyal kapcsolatos 
tájékoztatás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 380/2015. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ügyvéddel megnézette a bírósági bejegyzést, 
mely szerint az alapítvány elnökeként Nagy József van bejegyezve. Eddig úgy tudták, hogy az 
alapítvány elnöke Farkas Zsolt. 
A két alapító joga a kurátorok visszahívása, megbízása. A jövőben jó lenne, ha az alapítvánnyal 
különböző pályázatok során együtt tudna működni az önkormányzat, hiszen általában más a 
támogatottsági arány az önkormányzatnak és az alapítványoknak. 
Az alapítvány nem az alapítói okiratnak megfelelően működött. Mindig az alapítóknak kellett volna 
jelölni a tagokat. Állítólag egy tag lemondott, erről értesítést nem kaptak. 
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Peng Cecília képviselő elmondja, hogy a kurátorok sem elégedettek az alapítvány munkájával. A 
jogfolytonosságot emeli ki. Javasolja új tagok választását. Az önkormányzat és az alapítvány 
együttműködésével kapcsolatban hangsúlyozza  bizalmat. Hiányolja az összes alapítványi tag 
jelenlétét. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az ülés napirendi pontjai között tájékoztató jellegű az 
alapítvány, ezért nem került meghívásra minden érintett, az ülés egyébként nyílt testületi ülés, s a 
szokásoknak megfelelően hirdetésre került. 
  
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy a fiatalok tegyenek majd javaslatot a kurátorok 
személyére, hiszen övék a jövő. 
 
Kolonics Csaba a lakosság köréből megjelent személy, alapítványi kurátor elmondja, hogy a mostani 
felállásban nem vállalja a tagságot, lemond. Nem igazán látott tisztán az alapítvány működésével 
kapcsolatban, a tájékoztatás elmaradt. 
 
Bérces Antal alpolgármester elmondja, hogy itt a két alapító tegyenek javaslatot mi is legyen. 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a jelen lévőket, hogy egyeztetett a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökével, egyetértettek abban, hogy a kurátorokat vissza kell hívni. 
 
Babits Emil a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint sem megfelelő az alapítvány 
működése, tisztázni kell a célokat, s a rendelkezésre álló pénzeszközöket. 
 
Bérces Antal alpolgármester szerint jó lenne, ha az alapítvány több falu fejlesztést érintő tárgyban 
tudna a jövőben pályázni, mert általában az alapítványok támogatottsága magasabb – sok esetben 100 
% - , az önkormányzat pedig biztosítaná a kifizetéshez szükséges pénzeszköz megelőlegezését.  
 
Orbán Sándor polgármester közli, hogy lemondott kurátori tagságáról Kecskeméti Benő és Kolonics 
Csaba az ellenőrző bizottság tagjai közül pedig lemondott Beller Zsuzsanna. Javasolja, hogy az 
önkormányzat vegye tudomásul a lemondásokat, az alapítvány többi kurátorát pedig hívja vissza a 
testület. 
 
Babits Emil a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is egyet értett a javaslattal, a nemzetiségi 
önkormányzat is ezt a javaslatot fogja megtárgyalni. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

36/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért 
Közalapítvány lemondott kurátorainak: Kecskeméti Benő István Nagytevel, Kossuth u. 59., Kolonics 
Csaba Nagytevel, Jókai u. 22. szám alatti lakosok, az ellenőrző bizottság tagja Beller Zsuzsanna 
Nagytevel, Kossuth u. 86/C. sz. alatti lakos lemondását tudomásul veszi. 
A többi tagot: 
Farkas Zsolt Imre Nagytevel, Jókai u. 34. sz. alatti lakos 
Nagy József Ferenc Pápa, Veszprémi út 22. sz. alatti lakos 
Sándor Attila Pápa, Korona u. 55./II/8. sz. alatti lakos 
ifj. Peng Ferenc Nagytevel, Jókai u. 13. sz. alatti lakos 
Babits Emil Ferenc Nagytevel, Kossuth u. 28. sz.alatti lakos  
Bábits Krtisztián Nagytevel, Kossuth u. 87. sz. alatti lakos alapítványi tagságát megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az „ÁNTSZ” átvette a piacot, még 
szerződést kell kötni rágcsálóirtóval, mert ezt hiányolták, valamint vízmintát kell venni a 
sportcsarnoknál, mert onnan történik a vízvétel, takarítási tervet is kell még készíteni.  
 
A strandnál is volt az „ÁNTSZ” a törvény szerint nem kell vízimentő, mert 975 főre szól a strand 
engedélye. Szombat-vasárnapra kellene úszómestert alkalmazni. Felveszi a kapcsolatot Kővári 
Bélával, hogy vállalja-e az úszómesteri feladatot hétvégente. 
 
Tájékoztatja még a testületet, hogy a gazdákkal felvette a kapcsolatot a külterületi utak rendbe 
tételével kapcsolatban, az önkormányzat gondoskodik a zúzalék biztosításáról, a gazdák pedig 
elterítenék azt. 
 
Peng Cecília képviselő felhívja a figyelmet, hogy az uszoda szervez úszómesteri tanfolyamot. 
 
Wurm András képviselő javasolja, hogy a testület határozza meg az idősek napja rendezvény 
időpontját, mert a könyvtár ingyenesen biztosít műsort. Javasolja november első hétvégéjét halottak 
napja után. 
 
Orbán Sándor polgármester  javasolja, hogy az önkormányzat az idősek napját ebben az évben 
november 7. napján szervezze meg. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

37/2015./IV.27./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyományossá vált idősek napját 2015. évben 
november 7. napján kívánja megszervezni. Az előkészítéssel és a szervezéssel kapcsolatos feladatokra 
a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2015. november 7. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 55 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


