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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-2/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. 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 
 

C./ A lakosság köréből megjelent:  2 fő 
 
Távol maradt: Farkas Péter képviselő 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
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. Nagytevel Önkormányzat 2016. évi költségvetése Orbán Sándor 

 polgármester 
 

2. Víziközmű önkormányzati tulajdonlása 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 : Nagytevel Önkormányzat 2016. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

3/2016./II.26./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Víziközmű önkormányzati tulajdonlása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 15/2016., 284/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a mellékelt előterjesztésen kívül a vízmű támogatást kér a 
homokbödögei átemelő akna felújítására. Ennek Nagytevelre eső része 445.200.-Ft, melyet a vízmű 
bérleti díj formájában már az önkormányzat rendelkezésére bocsátott. A bérleti díj a víziközmű 
törvény alapján csak fejlesztésre használható fel. Ez volt az az összeg, amit az előző polgármester 
szétosztott az érintett települések között a választások előtt, holott csak a vízmű által megjelölt 
felújításra lehet felhasználni. Javasolja ennek biztosítását és utalását az ellátásért felelős – Ugod 
Község Önkormányzat – számlájára utalni. Fedezete pedig a befolyt bérleti díj, amely a víziközmű 
számla megszüntetését követően a tartalékba került. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

15/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el 
a Pápai Vízmű Zrt-vel kötött Megállapodás (II.) 5. pontját. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodásban szereplőkkel annak 
módosításáról. 
Egyben dönt arról a képviselő-testület, hogy nem áll 
módjában hozzájárulni a fogyasztók által fizetendő 
csatornadíjhoz. 
Határidő: 2016. március 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

16/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a SZ02 víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervében 
foglalt homokbödögei átemelő akna felújítására tervezett műszaki tartalommal elkészült, s korábbi 
megállapodás alapján az önkormányzat erre a célra (a 2 millió forintból Nagytevelre első 22,26 %-nak 
megfelelő összeget) 445.200.-Ft-ot biztosit az önkormányzat 2016. évi tartaléka terhére, mely összeg 
utalására felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Önkormányzat képviselete a földtulajdonosi gyűlésen 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 309/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti Németh Zoltán megkeresését az önkormányzat földtulajdonával 
kapcsolatos képviseletre. 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy az önkormányzat a polgármestert bízza meg a 
képviselettel. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

17/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete Orbán Sándor polgármestert bízza meg, hogy képviselje 
az önkormányzatot  és felhatalmazza  jognyilatkozat tételére  az önkormányzat földtulajdonaival 
kapcsolatban a földtulajdonosi gyűlésen. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
b./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 310/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az egyesület 580.000.-Ft támogatást kért. Javasolja ennek 
elfogadását, ha az SE elszámolt az előző évi támogatással. 
 
Nagy László SE elnök elmondja, hogy beteg akik az elszámolásukat készítette, a zavartalan 
működésükhöz azonban szükségük lenne már 300.000.-Ft-ra. Orbán Sándor polgármester javasolja, 
hogy február 28-ig kapjanak 300.000.-Ft támogatást, a maradék 280.000.-Ft összeget pedig ha 
megtörtént az elszámolás. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

18/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 580.000.-Ft összegű támogatást biztosit a Nagyteveli 
Sportegyesület részére. Az első részlet 300.000.-Ft utalásáról 2016. március 31. napjáig, a második 
részlet utalásáról a 2015. évi támogatást elszámolását követően gondoskodik a polgármester. Utasítja a 
testület a tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
c./ Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 311/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja támogatásukat a költségvetésben megjelölt 120.000.-Ft 
összeggel. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

19/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 120.000.-Ft összegű támogatást biztosit Schweighoffer 
Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel részére. Fedezetét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése biztosítja. Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak a támogatási 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
d./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 312/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a terembérleti díj eltekintését kérte az egyesület, amikor a 
hagyományőrző farsangi rendezvényük volt. Javasolja ennek elengedését. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

20/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi – az egyesület kérelmére -, hogy 
teremhasználati díj megfizetése nélkül tartson „Hagyományőrző est” rendezvényt a „Napsugár 
Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület az önkormányzat tulajdonát képező tornacsarnok 
épületben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
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e./ A mindenkori helyi körzeti megbízott munkájának segítését célozva anyagi támogatás a VM. 
Rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 314/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy ebben az évben is támogassák a rendőrséget 100.000.-Ft 
összeggel, üzemanyag felhasználásra.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

21/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időre - 1 
évre - a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr munkájának segítését célozva 
100.000,- Ft anyagi támogatást nyújt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által biztosított és 
körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez. A 
képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetésében az átadott pénzeszközök terhére fogja 
biztosítani. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a főkapitányság a 2016. december 31-ig fel nem használt 
összeget 2017. december 31. napjáig az eredeti célnak megfelelően használja fel.  
A támogatás éves összegének egy összegben történő folyósítására a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság számlájára történő átutalással kerül sor a tárgyév március 31. napjáig.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásra irányuló megállapodás 
aláírására.  
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
f./ VM. Katasztrófavédelem Pápai Kirendeltségének támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 307/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

22/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.-Ft összeggel támogatja a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (Pápa, Major u. 20.). A 
testület a fenti összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése átadott pénzeszközök terhére  
biztosítja. 
Felhatalmazza a testület a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a költségvetésbe betervezett egyéb szervezetek részére 
átadott támogatásokról az elszámolásaikat követően döntsön a testület. 
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g./ Megállapodás az Apolló Kulturális Egyesülettel  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 308/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy kössenek megállapodást a jelzett szervezettel, mert a 
fiatalokat kívánja összefogni egy színjátszó csoport létrehozásával. 
 
Wurm Andás képviselő javasolja szintén a megállapodás megkötését, mert a közösség létrehozásával 
remélhetőleg nem lesz, vagy kevesebb lesz a csellengő, deviáns fiatal a községben . 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

23/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti megállapodást az  Apolló 
Kulturális Egyesülettel (7633. Pécs, dr. Veress Endre u. 6), egyben felhatalmazza a polgármester a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
h./ Arany János Tehetséggondozó Program 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 313/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy eddig mindig 6.000.-Ft támogatást biztosítottak az Arany 
János Tehetséggondozó Programban résztvevőknek. Javasolja, hogy Barcza Cintia részére is ezt az 
összeget állapítsák meg, s így módosítsa a testület a korábbi határozatát. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

24/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 68/2015. (VIII.26.) sz. határozatát oly 
módon, hogy a támogatás összegét havi 6.000.-Ft összegben határozza meg Barcza Cintia részére 
2015. szeptember 1. napjától. 
A képviselő-testület ennek fedezetét költségvetésében biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                 Horváth Mária jegyző 
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i./ Pálkövei tábor 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 247/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

25/2016./II.15./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kővágóőrsi 937/1, 920/2, 936/1, 932 hrsz.-on 
nyilvántartott ingatlanok 41/5000 tulajdoni hányadának tulajdonosa meghatalmazza Pápa Város 
Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.), képviseletében eljáró dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy az 
érintett ingatlanok üzemeltetői feladatának ellátására pályázatot írjon ki és a bérbeadására vonatkozó 
bérleti szerződést megkösse. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozat aláírásáre. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához  zárt ülés tartását  rendeli el 16 óra 40 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


