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NAGYTEVEL 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-13/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. 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, Farkas Péter, 
Wurm András képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

C./ A lakosság köréből megjelent 2 fő 
 
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. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és Horváth Mária 

adatszolgáltatási szabályokról szóló     jegyző 
10/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelet  
módosítása 
 

2. Rendelet-alkotás a szociális tűzifa támogatás Horváth Mária 
helyi szabályairól jegyző 

 
3. Rendelet-alkotás az önkormányzat által fenntartott Horváth Mária 

házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról jegyző 
 

4. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, Horváth Mária 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és jegyző 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.)  
önkormányzati rendelet módosítása 
 

5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Horváth Mária 
szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet jegyző 
módosítása 
 

6. 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 : A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló 
10/2015.(VIII.15.) 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: 
 

11/2015./IX.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási 
szabályokról szóló 10/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
 
 
 
 

2./ N a p i r e n d : Rendelet-alkotás a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
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: 
 

12/2015./IX.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d : Rendelet-alkotás az önkormányzat által fenntartott házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díjáról 
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: 
 

13/2015./IX.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat által fenntartott házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díjáról szóló rendelete a jkv. mellékletét 
képezi. 

 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) 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: 
 

14/2015./IX.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 
és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.28.) 
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: 
 

15/2015./IX.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 
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6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a.) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 352/2015. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

77/2015./IX.28/sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően Nagytevel Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának kétévente előírt áttekintésének eleget tett, azt változatlan formában 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
b.) Tájékoztatás felújítások megvalósulásáról 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy megvalósult a temetőben a térkövezés ennek bruttó 
bekerülési költsége 8.615,-Ft/négyzetméter árba került. Elkészült a Dózsa utcában lévő járdaszakasz, 
ennek bekerülési költsége 9.070,-Ft/négyzetméter, mert a szegélyek kissé megnövelték a költségeket. 
Elmondja még, hogy a volt iskola épületének homlokzata felújítása során a végleges bekerülési 
költség csökkent 60.600.-Ft-tal. Kéri, hogy a testület hatalmazza fel az ezzel kapcsolatos szerződés 
módosítására, csökkentik a bekerülési árat 60.600.-Ft-tal. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

78/2015./IX.28/sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közösségi ház 
homlokzata felújítására kötött szerződést módosítsa oly módon, hogy 60.600.-Ft-tal csökkentsék a 
felújítás költségét. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására.  
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
c.) A tornaterembe műanyag padló és padlószőnyeg vásárlása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
                  
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a tornateremben levő parketta megóvása miatt 
vásároljanak – ahol táncoltak – műanyag padlót, azon a részen pedig, ahol az asztalok voltak 
padlószőnyeget, maximum 500.000.-Ft összeg erejéig, a költségvetés tartaléka terhére. A 
megvalósítást javasolja minél hamarabb, hiszen megyei német nemzetiségi rendezvény helyszíne lesz 
a közeljövőben a tornaterem. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

79/2015./IX.28/sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tornaterembe 
szerezzen be műanyag padlót és padlószőnyeget, maximum 500.000.-Ft összegért.  A képviselő-
testület a beszerzés fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: 2015. október 8. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
d.) Adósságkonszolidációból származó támogatás felhasználása, Táncsics utcai vízelvezetés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 138/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása keretből az önkormányzat még nem valósította 
meg a Táncsics utcában az árkok burkolása és a hidak cseréje. Megtekintették a helyszint, s a 
valóságosnak megfelelően – ahány áteresz és hossz az árok – kért ajánlatokat a megvalósításra. 
Ajánlatot adott a „Környezetünkért” Kft. 8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4. 1.821.942.-Ft, a Bakony-Víz 
Kft. 8420 Zirc, Kossuth út 81. 1.973.580.-Ft, a Pápa-Víz Kft. 8500 Pápa, Celli u. 67. 1.515.364.-Ft 
összegben. Javasolja, hogy az alacsonyabb kivitelezői ajánlatot adó céget válassza a testület. A fent 
említett támogatás nem fedezi a fejlesztés költségét, ezért javasolja, hogy a különbözetet, 215.364.-
Ft-ot az önkormányzat a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsa. A pályázathoz tartozó 
fejlesztések költségei az előző polgármester által begyűjtött ajánlatok alapján történt 2014-ben .  
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

80/2015./IX.28/sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatása keretből megvalósuló Táncsics utcában lévő árkok burkolására 
és átereszek cseréjére kért ajánlatok közül: 

-  a „Környezetünkért” Kft. 8500 Pápa, Bartók B. u. 19/4. 1.821.942.-Ft,  
- a Bakony-Víz Kft. 8420 Zirc, Kossuth út 81. 1.973.580.-Ft, 
-  a Pápa-Víz Kft. 8500 Pápa, Celli u. 67. 1.515.364.-Ft a 

a Pápa-Víz Kft. ajánlatát fogadja el. A kivitelezés fedezetét a testület megjelölt támogatás, 
valamint 215.364.-Ft összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetés tartaléka terhére  
biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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e.) Nagyteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a várható megyei német nemzetiségi rendezvény 
alkalmával 100.000.-Ft teremhasználati díjat fizet a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. Az  önkormányzat ezt a bevételt nem tervezte. Javasolja, hogy ezen összeggel 
támogassák a helyi német nemzetiségi önkormányzatot. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

81/2015./IX.28/sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft támogatást biztosit a Nagyteveli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
f.) Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés - 380/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az alapítvány támogatta az önkormányzatot 
visszatérítendő támogatással. Ezen pénzügyi művelet során kiadása keletkezett az alapítványnak, ezért 
ennek kompenzálására javasolja, hogy 60.000,- Ft támogatást biztosítson az önkormányzat az 
alapítvány részére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

82/2015./IX.28/sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 60.000,-Ft támogatást biztosit a Nagytevel Községért és 
a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvány részére. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
Bejelentések: 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy javasolja, hogy a legközelebbi járdaépítésnél 
előttük is kerüljön a járda felújításra. A temetőben lévő térkövezés szép, de a járdákat ő előbbre sorolta 
volna.  
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Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy a temetőben lévő térburkolat felújítása azért 
került előbbre, mert frekventáltabb terület, mint a járda. Nem mindegy egy településnek, hogy milyen 
környezetben vesznek búcsút szeretteiktől. A nem falubeliek olyan hírét viszik el a községnek amit 
látnak. Reméli, hogy ezeket a szempontokat a falu többsége is így gondolja. 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához  zárt ülés tartását  rendeli el 18 órakor. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


