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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-12/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 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 
 

 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi 
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. Nagytevel Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetése Orbán Sándor 

 polgármester 
 

2. Vízmű gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Orbán Sándor 
 polgármester 

 
3. Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült Orbán Sándor 
 önkormányzatoknak polgármester 
 
4. 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. 
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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 : Nagytevel Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetése 
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: 
 

65/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetését a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
 
 

2./ N a p i r e n d : Vízmű gördülő terve 2016-2030. 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 85/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

66/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
SZ02, V11 számú víziközmű-rendszer(ek)  2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét 
elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a 
gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal 
kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak 
felmerülésekor biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 

 
3./ N a p i r e n d : Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 915/2015. sz. üi. alapján)  
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehetőség nyílik pályázat 
benyújtására az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak, bár ez a pályázat 
elsősorban a 2000 lélekszám feletti településeket támogatja, s ha azok nem merítik ki a keretet, akkor 
részesülhetnek támogatásban az, az alatti települések. Ennek ellenére javasolja a pályázat 
benyújtását. A Kossuth, a Petőfi és a Jókai utcai járdákra kért ajánlatot, melynek összege bruttó 
10.658.879-Ft. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

67/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete testülete pályázatot kíván benyújtani a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kiirt 
pályázati felhívásra az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására. A támogatási kérelmet a Kossuth, a Petőfi és a Jókai utcai járdák felújítására nyújtja be, 
a mellékelt ajánlat alapján, melynek összege bruttó 10.658.879.-Ft. Az ajánlatban megjelölt támogatás 
feletti összeget,  658.879.-Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Arany János Tehetséggondozó Program 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 942/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

68/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Barcza Cintia  nyolcadik évfolyamos 
tanuló (anyja neve: Pránovits Brigitta) Nagytevel település képviseletében részt vegyen az Arany 
János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére 
maximum 5 tanév, tanévenként 10 hónapra) 5.000,- Ft havi ösztöndíjat nyújt 2015. szeptember 1-jétől. 
A képviselő-testület ennek fedezetét költségvetésében biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                 Horváth Mária jegyző 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 952/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

69/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
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b./ Támogatás benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 957/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozat: 
 

70/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról 
szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján tűzifavásárlására. 
Az ehhez szükséges önrészt és a szállítási költségeket a 
képviselő-testület 2015. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
A képviselő-testület vállalja, hogy  a szociális célú tűzifa 
támogatásban részesülőktől  ellenszolgáltatást nem kér. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a támogatás 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2015. október 6. 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
c./ Barcza Attiláné lakásügye 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 954/2015. sz. üi. alapján) 
 
Bérces Antal alpolgármester határozatlan időre nem javasolja kiadni a lakást. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy megfelelő színvonalú szállása nincs az 
önkormányzatnak, ha nem adják ki, akkor pedig bevétele sem keletkezik ebből az önkormányzatnak. 
A falubelieken pedig a lakás kiadásával segíthet az önkormányzat. 
Javasolja a kérelmező részére a lakás kiadását, mivel abból bevétele is keletkezik az önkormányzatnak 
és lakosság-megtartó szerepe is van. 
Kérelemre a testület ismét meghosszabbíthatja a lakás bérletét. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozat: 
 

71/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel, 
Kossuth u. 34/B. lakás bérlőjéül Barcza Attiláné Nagytevel, 
Rákóczi u. 8. sz. alatti lakost jelöli ki 2015. szeptember 1-
jétől 2016. augusztus 31-ig  25.000,- Ft/hó bérleti díj 
ellenében. (Kérelemre a bérleti szerződés 
meghosszabbítható.) 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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d./ Közvilágítás korszerűsítése – szerződés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 430/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

72/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván szerződést kötni az ENERIN Investment Kft. 
8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 16/b. közvilágítás korszerűsítésére, ezért az ezzel  kapcsolatos - 
mellékletben szereplő - szerződés aláírására nem hatalmazza fel a polgármestert. A közvilágítás 
korszerűsítésével kapcsolatos döntést az önkormányzat elnapolja addig, ameddig a környéken 
megvalósul ilyen fejlesztés, s annak ismeretében kíván csak a korszerűsítéssel foglalkozni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
e./ Nagytevel, Táncsics utca vízelvezetése – adósságkonszolidáció  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 138/2015. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban még 
nem valósult meg a Kossuth utcai vízelvezetés. Javasolja a megvalósítást oly módon, hogy az ehhez 
szükséges 60 cm-es csöveket vásárolja meg az önkormányzat, ennek ára bruttó 10.250,- Ft/db, a 
munkadíjra pedig kérni fog árajánlatokat. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

73/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Táncsics utcai 
vízelvezetéshez kérjen kivitelezői ajánlatot anyaggal és anyagköltség nélkül.  
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
f./ Járdafelújítás Nagytevel, Dózsa utcában 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 918/2015. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy módosítani szükséges a Dózsa utcai 
járdaépítéssel kapcsolatos szerződést, mert az önkormányzat bérelt gépet, amivel gyorsabban tudták a 
földmunkákat elvégezni, mivel az adott terület nagyon tömött agyagos volt és kézi erővel hosszabb 
időbe tellett volna a kivitelezés. 
 
Wurm András képviselő nagyon szép munkát végzett a kivitelező, az emberek is elégedettek. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

74/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 60/2015./VIII.6./ sz. határozatát, mely 
szerint az elfogadott kivitelezői árat – a vállalkozóval egyeztetve – 645.000,- Ft-ban állapítja meg. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
g./ Magyar Posta Zrt. közterület használati díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 960/2015. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Posta Zrt. kérelmére a 
2014. évi közterület használati díj fizetése alól eltekintettek, de a posta az idei évben sem fizetett még 
eddig a mozgóárusításért. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

75/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt.-t a 
közterület használatáról szóló 12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján kötelezze a postát a 
rendelet mellékletében meghatározott összeg megfizetésére 2015. január 1-jétől. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 

 
h./ Házigondozás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a településen levő házigondozóknak a 
Baptista Szeretetszolgálat felmondta a szerződését. Az önkormányzat a Baptista Szeretetszolgálattal 
kötött feladat-ellátási szerződést a házigondozásra. Az önkormányzattal ezen szerződését a szolgálat a 
mai napig fel nem mondta. A településen a leginkább rászorulókról az önkormányzat gondoskodik, a 
takarítónő lát el segítői feladatokat Babits Editnél, a többi rászorulthoz pedig Koncz Józsefné 
önszorgalomból jár egyenlőre. Az önkormányzat ezt a feladatot a jövőben saját maga látja el, erre a 
szükséges engedélyekkel rendelkezik, vagy csatlakozik valamelyik társuláshoz. Társuláshoz történő 
csatlakozás a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás esetén csak 2017. január 1-jétől lehetséges, mivel a 
csatlakozást megelőző év június 30-ig kellett volna erről testületi döntést hozni. Ezen időpontig 
azonban a szolgálattal semmiféle probléma nem merült fel. A FIX-PONT-hoz történő csatlakozást 
még pontosan nem tudja, felmerült olyan is, hogy esetleg már szeptember 1-jétől lehetne csatlakozni. 
Továbbra is azon a véleményen van, hogy az önkormányzat nagyobb biztonsággal tudná ezt a 
feladatot ellátni, ezért ezt javasolja a testületnek. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

76/2015./VIII.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a házigondozás 
önkormányzat általi ellátása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és gondoskodjon 
szükséges rendeletek előkészítéséről. 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                 Horváth Mária jegyző 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 20 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


