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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 26. 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:  3 fő 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
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. Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtásáról Orbán Sándor 

döntés polgármester 
 

2. Egyeztetés a 2016. évi költségvetésről Orbán Sándor 
 polgármester 
 

3. Közbeszerzési terv 2016. Orbán Sándor 
 polgármester 
 
4. A helyi adókról szóló 10/2014. (X.19.) Horváth Mária 
 önkormányzati rendelet módosítása jegyző 
 
5. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Horváth Mária 

társulási megállapodás módosítása és egységes szerkezete jegyző 
 
6. Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta ellen, Orbán Sándor 

illegális migránsok beáramlásának megakadályozása polgármester 
 
7. NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési megállapodás Orbán Sándor 

felülvizsgálata 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 : Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtásáról döntés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 232/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet a megjelent TOP pályázatokról. Javasolja, hogy 
ennek keretében az önkormányzat nyújtson be pályázatot az orvosi rendelő felújítására. A felújítás 
tartalmazná a tetőzet cseréjét, a faszerkezet cseréjével együtt. A hőszigetelést, a villamos hálózat 
cseréjét, a fűtés rendszer átalakítását, napelemmel történne a villanyfűtés.  
 
Peng Cecília képviselő, Bérces Antal alpolgármester megkérdezi, hogy mekkora a támogatás 
intenzitása. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy 100 %-os. A beruházás várható költsége 18-20 
millió Ft. 
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

1/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon 
pályázat elkészítéséről – a pályázatírói szerződésben foglalt pályázatíróval - és benyújtásáról a TOP-
4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyában a helyi orvosi rendelő 
felújítására. 
Határidő: 2016. május 4. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Egyeztetés a 2016. évi költségvetésről 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester szóban ismerteti az önkormányzat 2016. évi várható bevételeit és 
kiadásait, valamint a fejlesztésre szánható keretet. Javasolja, hogy a képviselők gondolják át, hogy 
milyen fejlesztéseket, felújításokat tervezzenek a 2016. évben. Ő a maga részéről a járdaépítésének 
folytatását mindenképpen szükségesnek tartja. 
 
Peng Cecília képviselő szerint nagy igény lenne egy játszótérre. Javasolja, hogy legalább 100.000.-Ft-
ot fordítsanak a gyermekekre. 
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Bérces Antal alpolgármester megkérdezi, hogy új játszóteret, vagy új játékokat szeretne Penc Cecília. 
 
Peng Cecília képviselő szerint a szülőket kellene megkérdezni. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodában új játékok vannak, annyi az egész, hogy 
megnyitják és ott játszhatnak a gyermekek. 
 
Bérces Antal alpolgármester szerint el kellene dönteni, hogy hol legyen a játszótér. A régi kultúrházat 
el kellene bontani, mert olyan műszaki állapotban van, hogy felújítani sem lehet. Ezt műszaki 
ismeretekkel rendelkező szakember állapította meg, a polgármester megbízása alapján. Ott elég hely 
van játszótér kialakítására. Egy dózerrel két nap alatt el lehet bontani az épületet. Az ajtót rendbe 
tetették, de most is nyitva van, mert akik oda bejárnak nem tartanak rendet, felelőst pedig nem lehet 
találni. 
 
Wurm András képviselő szerint is kiváló hely lenne játszótérnek a bontás után. Egy esetleges 
drogtanyát nem kellene fenntartani. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint is lehetne ott egy szép játszóteret csinálni. 
 
Lukács Lajos a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy ma hallotta, hogy az ott lévő 
fiatalok leverik a lakatot, ott isznak. Kulturált viselkedésről nem lehet esetükben beszélni. Jelenlegi 
állapotában borzalom az a hely, klubbot nem kell fenntartani, ha így viselkednek. 
 
Orbán Sándor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a költségvetést még tárgyalni fogja a testület, amikor 
elfogadják az erről szóló rendeletet.  
 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Közbeszerzési terv 2016. 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 178/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

2/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. 
§ (1) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat 2016. évre szóló közbeszerzési tervét az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d : 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

1/2016./II.1./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület 
rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi 

 
 
 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás 
módosítása és egységes szerkezete 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 183/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

3/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az 
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
6./ N a p i r e n d : Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta ellen, illegális migránsok beáramlásának 
megakadályozása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy 2015-ben másfélmillió bevándorló ember lépett be 
illegálisan Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, 
Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió 
területére. 
Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus 
kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az 
embereket. 
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb lesz. A 
terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a magyar emberek 
biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar 
embereket, a magyar családokat. 
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A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux államok 
kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is szükség van a kötelező 
betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok 
támogatása. Javasolja, hogy ha nem is tud semmit tenni az önkormányzat közvetlenül, utasítsa el a 
betelepítési kvótát a fenti okok miatt. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

4/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta 
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a 
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene 
a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kéri az önkormányzat a kormányt, hogy minden lehetséges 
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket. 
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 - 197/2016. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

5/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta 
és jóváhagyta a Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a Nagytevel Község 
Önkormányzata között létrejött együttműködési 
megállapodást a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                 Babits Emil NNÖ elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7 

Vegyes ügyek: 
a./ Kóródi Berán Bt. (háziorvos) rendelési ideje 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 49/2016. sz. üi. alapján) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

6/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés 
módosításáról szóló megállapodást, mely szerint Ugod községben a rendelési idő szerdai napon 12,30-
15.30-ig tart. A többi napon a rendelési idő változatlan. A képviselő-testület felhatalmazza a 
megállapodás aláírására a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
b./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társuláshoz csatlakozás a házigondozással 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 183/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor elmondja, hogy a házi segítségnyújtás feladatokat az önkormányzat látja el a múlt év 
óta, amióta az e feladatot ellátó szervezet felmondott az ott dolgozóknak. A szervezet az 
önkormányzatot szóban értesítette, hogy a feladatot nem tudja ellátni. Hosszú távon indokolt, hogy az 
önkormányzat ne önállóan lássa el ezt a feladatot, hanem egy nagyobb szervezetben, így rugalmasabb 
pl. a helyettesítés, a szakmai ellenőrzés, ezért javasolja, hogy a járásban lévő önkormányzatokhoz 
hasonlóan csatlakozzanak a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásához ezen feladat ellátásával is. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

7/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a házi segítségnyújtás feladatok 
ellátásával is a Pápakörnyéki Feladatellátó Társuláshoz 2017. január 1. napjától. Utasítja a testület a 
polgármestert, hogy gondoskodjon az érintett értesítéséről, s kezdeményezze a társulási megállapodás 
módosítását. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
c./ Önkormányzati ingatlanok biztonságos működtetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 240/2016. és 140/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a „rend csinálása” során szembesült azzal a ténnyel, hogy 
az önkormányzati ingatlanoknál nincs rendben a tűzvédelem, az érintésvédelem stb. Úgy gondolja, 
hogy a jogszabályoknak ezeken a területeken is meg kell felelni. Javasolja, hogy a testület hatalmazza 
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fel ezen hiányosságok pótlására, s biztosítson erre fedezetet – a honlap üzemeltetéssel együtt – 
maximum 500.000.-Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

8/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
munkavédelemmel, tűzvédelemmel, érintésvédelemmel, honlap üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. Ezen feladatokra az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére 500.000.-Ft összeget 
biztosit. Egyben a testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feladatok ellátásáról szóló szerződések 
aláírására. 
 
 
 
 
d./Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 191/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat az akciócsoportnak adott 100.000.-Ft 
visszatérítendő támogatást. Javasolja, hogy ezen összeget vissza nem térítendő támogatásként 
biztosítsa a szervezet részére az önkormányzat. Egyben tájékoztatja a testületet, hogy a szervezet az 
önkormányzat ingatlanában tartotta gyűlését, és teremhasználati díjként 100.000.-Ft összeget fizetett. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

9/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport 
részére korábban biztosított 100.000.-Ft visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő 
támogatásként biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
e./Települési értéktár bizottság létrehozása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy szerinte létre kellene hozni a települési értéktárat, amely a 
települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. Ehhez 
létre kell hozni egy bizottságot. Javasolja, hogy Wurm András képviselőt bízzák meg azzal, hogy 
javaslatot tegyen a bizottság összetételére, miután konzultációt folytat ezzel kapcsolatban a 
lakossággal. Több mindent lehetne az értéktárba vonni, pl. a római katolikus templomot. Lehet, hogy 
ezzel nagyobb esély lenne a pályázatokon is.  
 
Wurm András képviselő jó ötletnek tartja az értéktár létrehozását, szerinte a fülkés  stációk egyediek, 
ezért azokat is lehetne javasolni az értéktárba. 
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy szerint az egyházközséget nem igen érdekelte a 
templom felújítása. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

10/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Wurm András képviselőt, hogy készítse 
elő a települési értéktár bizottság létrehozását, s tegyen javaslatot a következő testületi ülésen a 
bizottság összetételére, valamint az értéktárba kerülhető Nagytevel község területén fellelhető nemzeti 
értékekről. 
Határidő: 2016. február 25. 
Felelős: Wurm András képviselő 
 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja még a testületet, hogy felvették az Arany János 
tehetséggondozói programba Lábel Biankát a tanév II. félévétől. A testület támogató döntése hatályos. 
 
Felhívja még a képviselők figyelmét, hogy gondolkodni kell az önkormányzati telkek esetleges 
meghirdetéséről, vagy kedvezményes értékesítéséről. A CSOK miatt lehet, hogy több család szeretne a 
községben letelepedni. 
 
Bérces Antal alpolgármester elmondja, hogy több önkormányzatnál felvetődött a telkek ingyenes 
biztosítása, azért, hogy minél többen telepedjenek le az adott faluban. Ő a nagyteveli telkekért az 1,2 
millió forintot nem sokallja.  
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy egyik ismerős polgármester 
100.000.-Ft összegért adja a telkeket a falujában, s már 6 db-ot el is adott. Ezt csak gondolat 
ébresztőnek mondja el. 
 
Lukács Lajos a lakosság köréből megjelent személy a belvízelvezető rendszer hiányosságára hívja fel 
a figyelmet. Fizessék meg, akik az utat használják. 
 
Beszprémi Lajos a lakosság köréből megjelent személy megkérdezi, hogy szándékában áll-e az 
önkormányzatnak kamera rendszert kiépíteni. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy több helyen felújították az árkokat és az 
átereszeket, hogy biztosított legyen a belvíz elfolyása. Ezt a kritikus részeken folytatni kívánják, de a 
KMP is ígéretet tett, hogy az érintett szakaszt felújítja. 
A kamera rendszert pályázati támogatásból lehetne megvalósítani, de mivel nem nagyon fertőzött 
bűnügyileg a település, nincs sok esély a támogatásra. Gondolkodni kell azonban egy-két épületre 
elhelyezett kamerán, mert ez olcsóbb megoldás, s lehet, hogy a hatékonysága sem rosszabb, mint a 
kamera rendszernek. 
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Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a földterület bérbeadásával kapcsolatos kérelem érkezett 
az önkormányzathoz. A fentiek miatt javasolja, hogy az önkormányzat tartson zárt ülést, az 
önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

11/2016./I.26./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján, mivel az 
önkormányzat a tulajdonát képező ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatban kíván dönteni. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 18 óra 20 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 
 


