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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-4/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 19. napján 17 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 
 

C./ A lakosság köréből megjelent: 6 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. 2015. évi költségvetés módosítása Orbán Sándor 
 polgármester 
 
2. Pályázatok benyújtásáról tájékoztató, illetve döntés Orbán Sándor 
  polgármester 

 
3. Konzorciumi szerződés jóváhagyása szennyvíz Orbán Sándor 
 ügyben polgármester 
 
4. Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló körzeti megbízott 
 rendőr 
 
5. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 
 Társulása szoc. intézményi térítési díja polgármester 
 
6. Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Orbán Sándor 
 Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola polgármester 
 igazgatói pályázatának véleményezése 
 
7. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló Horváth Mária 
 jegyző  
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8. Szederfa utca házszámainak rendezése Horváth Mária 
 jegyző 
 
9. 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. 

 
 

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 : 2015. évi költségvetés módosítása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

5/2016./IV.29./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  3/2016. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Pályázatok benyújtásáról tájékoztató, illetve döntés  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 497, 498/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a TOP-os pályázat keretében az orvosi 
rendelő felújítására a pályázat már szinte készen van, beadható. 
 
Javasolja még, hogy az önkormányzat nyújtson még be pályázatot a „Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés ” című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat 2. 3. célterületére.  
 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázati kiírás keretén belül a 2. célterületre a nemzetiségi 
épület 73/1 hrsz. Kossuth  utca 34. szám alatt lévő ingatlan felújítására, valamint a 3. célterületre a  
335 hrsz. Kossuth u. 45. szám alatt lévő tornacsarnok felújításával  többfunkciós közösségi tér 
létrehozására.  
Ismerteti, hogy a pályázatokkal kapcsolatban el kell készíteni a felméréseket, és a költségvetést. 
Javasolja, hogy a mellékelt ajánlatok közül;  Jelek Tervező Kft. Győr, Vörösmarty u. 10. ajánlata:1. 
Sportcsarnok épületének  felújítása 455.000.-Ft + ÁFA, 2. Német nemzetiség közösségi háza felújítása 
630.000.-Ft + ÁFA, Közösségi ház felújítása 845.000.-Ft +ÁFA- a Timpanon Építésziroda Pápa, 
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Rákóczi u. 26.ajánlata:  orvosi rendelő: 50.000.-Ft + ÁFA, nemzetiségi közösségi ház 120.000.-Ft + 
ÁFA, tornaterem 120.000.-Ft +ÁFA, energetikai tanúsítvány összeshez: 90.000.-Ft + Áfa. Javasolja, 
hogy a Timpanon Építésziroda ajánlatát fogadja el a testület, mivel lényegesen alacsonyabb árat adott 
az elvégzendő  munkálatokra. Ezt megköszöni Peng Ferencnek, hiszen ő a jelzett cégnél dogozik, a 
feladatot ő fogja elvégezni, s az ő lokálpatriotizmusának köszönhető ez az alacsony ár. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

33/2016./IV.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, - hogy pályázatot nyújt be a ”Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat 3. célterületére. 
 

Fejlesztés megnevezése: Tornaterem felújítása 
 

Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 335 
 

Fejlesztés szükségességének indoka: Az épület állaga elavult és szükséges közösségi funkciókkal 
megtölteni. 
 

A pályázat keretében megvalósuló beruházás rövid leírása: Az épület belső felújítása (burkolatok 
cseréje, nyílászárók cseréje) tetőzetének felújítása, megújuló energia alkalmazása. 
 

A fejlesztés összköltsége 37.249.617.- Ft, melyhez az önkormányzat 30.000.000.-Ft pályázati 
támogatást igényel és 7.249.617.-Ft önerőt biztosít a 2017. évi költségvetésében, mivel a beruházás 
megvalósítását – támogatás elnyerése esetén – 2017. évre tervezi. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció 
aláírására és a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2016. május 2. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

34/2016./IV.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, - hogy pályázatot nyújt be a ”Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat 2.  célterületére. 
 

Fejlesztés megnevezése: Német Nemzetiségi Közösségi Ház felújítása 
 

Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 731/1 
 

Fejlesztés szükségességének indoka: Az épület állaga elavult és veszélyezteti a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Schweighoffer Gyula” Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület és a „Napsugár” 
Nyugdíjas Egyesület működését. 
 

A pályázat keretében megvalósuló beruházás rövid leírása: Az épület belső felújítása (burkolatok 
cseréje, nyílászárók cseréje) tetőzetének felújítása, megújuló energia alkalmazása. 
 

A fejlesztés összköltsége 29.854.680.- Ft, melyhez az önkormányzat 25.376.478-Ft pályázati 
támogatást igényel és 4.478.202.-Ft önerőt biztosít a 2017. évi költségvetésében, mivel a beruházás 
megvalósítását – támogatás elnyerése esetén – 2017. évre tervezi. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció 
aláírására és a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2016. május 2. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

35/2016./IV.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  a pályázatokhoz szükséges tervezői ajánlatok  
-   Jelek Tervező Kft. Győr, Vörösmarty u. 10. ajánlata:1. Sportcsarnok épületének  felújítása 
455.000.-Ft + ÁFA, 2. Német nemzetiség közösségi háza felújítása 630.000.-Ft + ÁFA, Közösségi ház 
felújítása 845.000.-Ft +ÁFA 
-  Timpanon Építésziroda Pápa, Rákóczi u. 26.ajánlata:  orvosi rendelő: 50.000.-Ft + ÁFA, 
nemzetiségi közösségi ház 120.000.-Ft + ÁFA, tornaterem 120.000.-Ft +ÁFA, energetikai tanúsítvány 
összeshez: 90.000.-Ft + Áfa 
közül a Timpanon Építésziroda ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület a kötelezettség vállalás 
fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Konzorciumi szerződés jóváhagyása szennyvíz 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 266/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

36/2016./IV.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
melléklet szerinti konzorciumi együttműködési 
megállapodást támogatási kérelem benyújtására a Béb 
központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és 
tisztításának fejlesztésére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d : Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : körzeti megbízott rendőr 
(Előterjesztés a 435/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

37/2016./IV.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi térítési 
díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 183/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

38/2016./IV.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 
7/2016. (III. 30.) határozatával jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
6./ N a p i r e n d : Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola - Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule Ugod – igazgatói pályázatának 
véleményezése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor  polgármester 
(Előterjesztés a 357/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

39/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának eljárása során az alábbi 
véleményt alakítja ki:  
egyetért Csuka Gabriella Márta (sz. Pápa, 1963. 11. 29. an.: Bábics Gizella) Nagytevel, Kossuth u. 32. 
sz. alatti lakos intézményvezetői pályázatának elfogadásával. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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7./ N a p i r e n d : Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló  
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 413/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

40/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 

 
 
 
8./ N a p i r e n d : Lakcímek aktualizálása hrsz. szerint: Szederfa utca házszámainak rendezése 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Szóbeli előterjesztés – 501/2016. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
41/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Szederfa 
utcában az alábbi házszámozás határozza meg: 
a  9/1 hrsz-ú terület  házszáma: 7. 
a 10/2 hrsz-ú terület házszáma: 5. 
a 11/1 hrsz-ú terület házszáma: 3. 
a 12/1 hrsz-ú terület házszáma: 1. 
Utasítja a testület a jegyzőt, hogy a fenti határozatban 
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon az ingatlan-
nyilvántartásban. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 

 
 
9./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Járda javítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 510/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy kért ajánlatokat a járdajavításra. A testület azt a döntést 
hozta, hogy az anyagot az önkormányzat veszi meg. Ismerteti a melléklet szerinti ajánlatokat ( nettó): 
Borsits és Társa Építőipari Kft. Pápadereske, Rákóczi u. 84.: ágyazatkészítés 3.800.-Ft/köbméter, 
szegély építése szegélykőből: 1000.-Ft/méter, burkolat készítése térkőből: 1400.-Ft, Qualitat-Bau 
2003Épitőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34. .: ágyazatkészítés 4200.-Ft/köbméter, szegély 
építése szegélykőből: 920.-Ft/méter, burkolat készítése térkőből: 1500.-Ft, Orsós Dániel egyéni 
vállalkozó Vinál, Köztársaság u. 18..: ágyazatkészítés 3300.-Ft/köbméter, szegély építése 
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szegélykőből: 700.-Ft/méter, burkolat készítése térkőből: 1200.-Ft. Javasolja a legalacsonyabb árat adó 
kivitelező, Orsós Dániel ajánlatának elfogadását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

42/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a járdaépítésre kért ajánlatok  
- Borsits és Társa Építőipari Kft. Pápadereske, Rákóczi u. 84.: ágyazatkészítés 3.800.-Ft/köbméter, 
szegély építése szegélykőből: 1000.-Ft/méter, burkolat készítése térkőből: 1400.-Ft, 
- Qualitat-Bau 2003Épitőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34.: ágyazatkészítés 4200.-
Ft/köbméter, szegély építése szegélykőből: 920.-Ft/méter, burkolat készítése térkőből: 1500.-Ft,  
- Orsós Dániel egyéni vállalkozó Vinál, Köztársaság u. 18.: ágyazatkészítés 3300.-Ft/köbméter, 
szegély építése szegélykőből: 700.-Ft/méter, burkolat készítése térkőből: 1200.-Ft 
közül Orsós Dániel ajánlatát fogadja el.  
Az önkormányzat a járdaépítés költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 045160 
kormányzati funkció terhére biztosítja. Egyben felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, 
hogy a vállalkozóval szerződést kössön. 
Határidő: 2016. május 30. a szerződéskötésre 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
b./ „Napsugár” Nyugdíjas Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 312/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy minden évben az önkormányzat támogatja a nyugdíjas 
egyesületet és a nemzetiségi önkormányzatot. Az idei évben a költségvetésben is tervezésre került a 
támogatásuk. A költségvetés alapján javasolja a nyugdíjas egyesület 140.000.-Ft és a Nemzetiségi 
Önkormányzat 200.000.-Ft összegű támogatását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

43/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napsugár” Nyugdíjas Egyesületet 140.000.-Ft, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatot pedig 200.000.-Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése átadott pénzeszközök terhére. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
 
c./ Konzorciumi szerződés a Német Nemzetiségi Egyesülettel és a Sport Egyesülettel 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a melléklet szerinti konzorciumi megállapodások jóváhagyását, 
hogy a pályázataik még eredményesebbek legyenek.  
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

44/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti konzorciumi 
megállapodásokat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
d./ Konzorciumi szerződés az SMB Leader Egyesülettel kerékpáros turizmussal kapcsolatban. 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a melléklet szerinti megállapodás jóváhagyását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

45/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti konzorciumi 
megállapodást az SMB Leader Egyesülettel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
e./ Falugondnoki szolgálat elindításának előkészítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 500/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg falugondnoki szolgálatot csak úgy tudnak 
működtetni, ha teljesen saját forrásból biztosítják azt. Ez azt jelentené, hogy az önkormányzat által 
alkalmazott személy ezentúl nem karbantartó, hanem falugondnok lenne. Ez az esetlegesen megnyíló 
pályázatoknál előnyt jelentene.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

46/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a falugondnoki szolgálat 
létrehozásának előkészítésével. 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ Helyi értéktár létrehozása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 499/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy már korábban felvetődött helyi értéktár létrehozása. 
Javasolja, hogy olyan értéktár bizottságot hozzon létre a testület, amely képviselőből, és más civil 
személyekből állna és az önkormányzattól külön bizottságként működjön. A testület részéről javasolja 
Wurm András képviselőt a bizottságba. 
 
Wurm András képviselő megköszöni a lehetőséget, és mint a bizottság előkészítője javasolja tagoknak 
az alábbi személyeket: Babits Emil Ferenc Nagytevel, Kossuth u. 28. sz., Ármán Katalin Nagytevel, 
Dózsa u. 2. sz., Kolonics Csabáné Nagytevel, Jókai u. 22 sz., Hársvölgyi Mária Nagytevel, Táncsics u. 
5. sz. alatti lakosokat. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

47/2016./IV.19./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület - az SZMSZ-én kívüli – helyi értéktár bizottságot hoz 
létre Nagytevel község Helyi Értéktár Bizottsága megnevezéssel. 
Tagjainak megválasztja:  
Wurm András Attila (sz: Pápa, 1973.03.28., an: Kökényesi Éva) Nagytevel, Táncsics u. 13. sz., 
Babits Emil Ferenc (sz: Nagytevel, 1953.01.27., an: Peng Mária) Nagytevel, Kossuth u. 28. sz., 
Ármán Katalin (sz: Pápa, 1965.01.05., an: Beszprémi Erzsébet) Nagytevel, Dózsa u. 2. sz., 
Kolonics Csabáné sz: Soós Gabriella (sz: Pápa, 1966.10.02., an: Böröcz Mária) Nagytevel, Jókai u. 22. 
sz., 
Hársvölgyi Mária Terézia (sz: Nagytevel, 1952.10.05., an: Ress Klára) Nagytevel, Táncsics u. 5. sz. 
alatti lakosokat. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 órakor 
bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


