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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-8/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 5. 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 
 

 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
A lakosság köréből megjelent: 4 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést, s javasolja, hogy a meghirdetett 
napirendek közé kerüljön bele a vegyes ügyek 6. napirendként. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. Rendezési terv törvényességi észrevétele Horváth Mária 
  Jegyző 
 
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Orbán Sándor 

Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás polgármester 
 
3. Támogatás benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz Orbán Sándor 
 polgármester 
 
4. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Horváth Mária 

rendelet-alkotás jegyző 
 
5. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. Orbán Sándor 

2017-2031. évi gördülő fejlesztési terve polgármester 
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6. Konzorciumi szerződés jóváhagyása szennyvíz Orbán Sándor 
 ügyben polgármester 
 
7. 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 : Rendezési terv törvényességi észrevétele 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 192/2016. sz. üi. alapján) 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1331/2016. sz. 
törvényességi felhívását a rendezési tervről szóló rendeletalkotással kapcsolatban.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

68/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal VEB/005/1329/2016. sz. törvényességi felhívását a rendezési tervről 
szóló rendeletalkotással kapcsolatban. Megállapította, hogy rendezési tervvel az 
önkormányzat rendelkezik. A közös hivatalhoz történő csatlakozáskor az erről szóló helyi 
rendelet nem került átadásra az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, ezért került 
jelentésre, hogy nincs ilyen rendelete. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a fentiekről értesítse a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Mária jegyző 
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2./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozás  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 948/2016. sz. üi. alapján) 
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

69/2016./IX.5./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 2017. 
évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Támogatás benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 941/2016. sz. üi. alapján) 
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

70/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani 58 
köbméter kemény lombos fa beszerzésére a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az önkormányzat a támogatáson felül 
1.000,- Ft/erdei köbméter + ÁFA összeg önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A 
képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2016. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy 3 köbméterben maximalizálják az adható tűzifa 
mennyiséget, hogy több család részesülhessen a támogatásban. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

12/2016./IX.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 284/2016. sz. üi. alapján) 
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

71/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
V11, SZ02 számú víziközmű-rendszerek 2017-2031. 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. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2017-2031. évekre 
szóló gördülő fejlesztésével kapcsolatos nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére. 
Határidő: 2016. szeptember 23., ill. folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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6./ N a p i r e n d : Konzorciumi szerződés jóváhagyása szennyvíz ügyben 
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: 
 

72/2016./IX.5./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 

 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Helyi választási bizottsági tagjainak megválasztása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 295/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

73/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 2. napjára kitűzött 
népszavazásra megalakuló választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
Lukács Lajos Nagytevel, Kossuth u. 58.  
Beszprémi Lajosné Nagytevel, Rákóczi u. 16.  
Földesi Jánosné Nagytevel, Kossuth u. 25.  
Kecskés Dezsőné Nagytevel, Kossuth u. 19.  
Obermajerné Horváth Piroska Nagytevel, Petőfi u. 13.  
Major Lászlóné Nagytevel, Széchenyi u. 3.  
Kulcsár Erzsébet  Nagytevel, Rákóczi u. 31.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 
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b./ Nagyteveli Sportöltözőhöz előtető építése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 310/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy felvetődött korábban a sportöltözőhöz előtető 
elkészítésének szükségessége. Ennek forrásáról már döntött is a testület, de szakemberek 
ajánlata alapján a megfelelő előtető elkészítése többe kerül,  mint azt tervezték. Javasolja, 
hogy a testület módosítsa a 63/2016. (VII.18.) határozatát és biztosítson a képviselő-testület a 
költségvetése tartaléka terhére 500.000.-Ft-ot erre a célra. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
74/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 63/2016. (VII.18.)sz. határozatát és  
500.000.-Ft összeget biztosit az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére a 
sportöltöző előtetőjének elkészítésére. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos anyagok beszerzésére és a tető elkészíttetésével kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
c./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 310/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

75/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 18/2016./II.15./sz. határozatát, és  
plusz 80.000.-Ft összegű támogatást biztosit a Nagyteveli Sportegyesület részére. az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ Idősek napja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester  javasolja, hogy az önkormányzat az idősek napját ebben az 
évben október 29. napján szervezze meg. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

76/2016./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyományossá vált idősek napját 2016. 
évben október 29. napján  kívánja megszervezni. A rendezvény költségeire az önkormányzat 
200.000.-Ft összeget biztosit az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
Az előkészítéssel és a szervezéssel kapcsolatos feladatokra a testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: 2016. október 29. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Bejelentések: 
Nehéz János a lakosság köréből megjelent személy szerint több utcában is sok a gyorshajtó. 
Javasolja, hogy a Kossuth és a Jókai utcába helyeztessen el az önkormányzat forgalomlassító 
berendezéseket. A nagy sebességgel közlekedők veszélyeztetik az ott élők biztonságát, 
valamint a sok esetben utcán parkoló nagyobb értékű autók – a felverődő kövekkel – állagát. 
 
Beller Róbert a lakosság köréből megjelent személyt szintén aggasztja az egyre nagyobb 
forgalom, s vele együtt a gyorshajtók növekvő száma. Ő is a forgalomlassító elhelyezését 
javasolja. 
 
Bérces Antal alpolgármester aggasztja az, ha egyik utcában elhelyeztet az önkormányzat ilyen 
berendezést, akkor a többi utcában is kérni fogják az ott élők. Azt is el kell majd az elhelyezés 
során dönteni, hogy ki elé kerüljön majd a forgalomlassító. Ez nem is olyan egyszerű dolog, 
mert akihez közel lesz, az azzal járó zajhatás is növekedni fog. 
 
Nehéz János és Beller Róbert a lakosság köréből megjelent személyek vállalják, hogy 
kedvező döntés esetén az ő házuk elé elhelyezhetik a forgalomlassítót.  
 
Orbán Sándor polgármester a felvetődött probléma megoldásaként elmondja, hogy felveszi a 
kapcsolatot szakemberrel és ennek függvényében fog javaslatot tenni a testületnek a 
gyorshajtók megfékezésére. 
 
Beller Róbert és neje a lakosság köréből megjelent személyek  elmondják többször 
tapasztalják a faluban, hogy feltehetőleg műanyagot égetnek. Szeretnék felhívni a lakosság 
figyelmét arra, hogy ez milyen káros az egészségre. Rendelkeznek szórólappal, ezt szeretnék 
minél több emberhez eljuttatni, hogy mindenki figyeljen a környezetére és élhetőbb legyen a 
település. 
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Nehéz János a lakosság köréből megjelent személy a hangos híradó működésével 
kapcsolatban kifogásolja, hogy a késő délutánig dolgozók kevésbé értesülnek a faluban a 
történésekről. Javasolja az információ áramlás céljából igénybe venni a kizárólag 
nagytevelieknek szóló internetes oldalt. Szeretné segítségét felajánlani, hogy minél több 
ember forduljon meg a faluban, s minél több fiatal telepedjen le itt. Egyben kiemeli, hogy a 
környező falvak közül Nagytevel község a leggondozottabb.  
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy minden fontos eseményt, információt a honlapon  
is megjelentetnek. 
 
Beller Róber a lakosság köréből megjelent személyt szintén a segítő szándék motiválja, ennek 
kapcsán felajánlja segítségét az esetleges marketing tevékenységhez. S ami még zavarja az a 
mozgóárusok időnkénti túl hangos zenélése. Javasolja, hogy az önkormányzat próbálja meg 
korlátozni ezen tevékenységüket. Ő is büszke a településre, s kikéri magának, ha valaki 
összekeveri a települést Adásztevellel.  
 
 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy többen jelezték, hogy a mozgóárusok zenélése 
zavarja őket a pihenésükben. Előkészítik a korlátozásukat. 
Az ülés későbbi napirendjében földterület bérbeadásával kapcsolatos ügyet tárgyalnak. 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: 
 

77/2016./IX.5./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 a 
testület határozat alapján  zárt ülés folytatását rendeli el 19 óra 20 perckor. 
 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
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