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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-10/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Peng Cecília, Wurm András 
képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Távol maradt: Farkas Péter képviselő 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő 
megjelent, s megnyitja az ülést.  
 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

 
1. Talajterhelési díjról rendelet-alkotás Horváth Mária 

 jegyző 
 
2. Beiskolázási segély Orbán Sándor 
 polgármester 
 
3. Vegyes ügyek 

 

 
 
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 :  Talajterhelési díjról rendelet 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a rendelet szerint nem kell talajterhelési díjat fizetni annak a 
személynek, akinek csak kerti csapja van. További könnyítéseket tartalmaz a rendelet. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül alkotta 
következő rendeletét: 
 

10/2015./VIII.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének testületének 
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási 
szabályokról szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét 
képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Beiskolázási segély 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy támogassa az önkormányzat az  általános iskolás, 
középiskolás, főiskolás, egyetemista – nappali tagozaton tanuló – gyermekek tanév kezdését 10.000.-
Ft-tal gyermekenként. Az elmúlt évben anyagi okok miatt kis összeggel, s némi nehézségek árán 
sikerült támogatást nyújtani az önkormányzatnak. Ebben az évben a szociális feladatokra kapott 
támogatás fedezet biztosit a beiskolázási támogatás biztosítására is.   
 
Peng Cecília képviselő az óvodások nem kapnak támogatást a javaslat szerint? 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, a támogatás célja az iskola kezdésének 
megkönnyítése, ezért nem javasolja az óvodások támogatását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

55/2015./VII.20./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási segélyt nyújt minden nagyteveli 
lakcímmel rendelkező, és Nagytevelen életvitelszerűen élő: 
általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató részére 
10.000,- Ft/fő összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők - 2015. 
augusztus 19-étől 2015. augusztus 31-ig. 
Fenti határidő jogvesztő. (Aki a fenti időtartam alatt nem él ezen jogával, később már nem élhet.) 
A képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése szociális 
feladatok 107060 kormányzati funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
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Vegyes ügyek: 
a./ Külön megállapodás módosítása (Ugod Önkormányzatával) óvoda fenntartására az Ugod-
Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodása alapján 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 270/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az Ugodtól történt élelmiszervásárlás óta huzamos ideig 
nem megfelelően történt a számlázás. Ebből adódott a mellékletben szereplő fizetési kötelezettség. 
Ennek a fedezetét biztosítja a melléklet két megállapodás, javasolja, hogy fogadja el a testület. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

56/2015./VII.20./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
melléklet szerinti külön megállapodás módosítását az óvoda 
fenntartására, s  felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
b./ Külön megállapodás Ugod Önkormányzatával szoc. étkezők utáni fizetési kötelezettségre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 357/2015. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

57/2015./VII.20./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
melléklet szerinti külön megállapodást a szoc. étkezők utáni 
fizetési kötelezettségre, s  felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
c./ Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének megkeresése közfeladat fejlesztési 
projektek előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos együttműködésre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 864/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a megkeresést, s egyenlőre nem javasolja az együttműködést, 
hiszen az önkormányzat szerződést kötött pályázatíró céggel pályázatok előkészítésre, bonyolítására. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

58/2015./VII.20./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyenlőre nem kíván együttműködni - a 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja alapján – A Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
megjelölt rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek 
előkészítésében – ideértve a közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, és az eljárás 
lefolytatását is – és megvalósításban. 
Határidő: 2015. július 28. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
d./ Temetőben lévő térburkolat  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 865/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet a kötött felhasználású támogatások 
felhasználásáról. Ennek a keretnek a terhére javasolja a temetőben lévő burkolat felújítását. Kért 
ajánlatot külön a térkő (szegéllyel együtt) és a kivitelezésre. Az egyik kivitelezési ajánlat tartalmazza 
az anyagköltséget is, de kiszámolható belőle a kivitelezés díja. A kőre kért; Archistone Bánd, Petőfi u. 
63/b. 1.347.470.- Ft összegben, a Svahof Kft. Pápa, Schwenczel rét 1. 1.569.110.-Ft összegben adott 
ajánlatot a szükséges térkövekre.   
A kivitelezésre a Canal Via Kft. Pannonhalma, Dallos S. u. 24. bruttó 774.446.-Ft, Orsós Dániel 
egyéni vállalkozó Vinár, Köztársaság u. 18. bruttó 540.500.-Ft összegben adott ajánlatot. Javasolja 
mindkét esetben az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra. Az alacsonyabb árat adó kivitelező 
vállalta azt is, hogy a lehető leghamarabb elvégzi a munkálatokat, mert nem lehet előre látni mikor 
lesz a temetőben temetés. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

59/2015./VII.20./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőben lévő térburkolat felújítása kivitelezésére 
kért  

- Canal Via Kft. Pannonhalma, Dallos S. u. 24. bruttó 774.446.-Ft, 
-  Orsós Dániel egyéni vállalkozó Vinár, Köztársaság u. 18. bruttó 540.500.-Ft összegű 

ajánlatok közül a kivitelezésre Orsós Dániel egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el.  
A térkőre kért 

-  Archistone Bánd, Petőfi u. 63/b. 1.347.470.- Ft összegben,  
- a Svahof Kft. Pápa, Schwenczel rét 1. 1.569.110.-Ft összegben adott ajánlatok közül az  

Archistone Bánd, Petőfi u. 63/b. ajánlatát fogadja el.  
A képviselő-testület a fejújítás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése köztemető feladatok 
013320 kormányzati funkciókód és a zöldterület feladatok 066010 kormányzati funkciókód terhére 
biztosítja. 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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e./ Peng Norbert Nagytevel, Jókai u. 15/b. sz. alatti lakos bérleti mérséklési kérelme  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 319-4/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti Peng Norbert kérelmét.  
 
Peng Cecília képviselő bejelenti összeférhetetlenségét, s közli, hogy nem kíván részt venni a 
döntéshozatalban. 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a kérelemmel kapcsolatos döntés elhalasztását 2015. november 
végéig. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

59/2015./VII.20./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elhalasztja Peng Norbert Nagytevel, Jókai u. 15/b. sz. 
alatti lakos bérleti mérséklési kérelmével kapcsolatos döntést. 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Wurm András képviselő jelzi, hogy a strandon hétvégente sorban állás van a WC-nél, s több emberre 
is szükség lenne. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a mellékhelyiségek számát növelni nem tudják, viszont 
gondoskodnak róla, hogy ott mindig legyen kézmosó stb. A strand rendjéről és tisztaságáról is 
folyamatosan gondoskodnak, ezt a visszajelezések is megerősítik.  
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 15 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


