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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-10/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13. napján 10 órakor 
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 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
Távol maradt: Farkas Péter képviselő 
 
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. Orvosi rendelőben villamos hálózat felújítás Orbán Sándor 

 polgármester 
 
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési Orbán Sándor 

díja 2017. január 1-jétől polgármester 
 
3. SzMSz módosítása Horváth Mária 
 jegyző 
 
4. Vegyes ügyek 
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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. 

 
 

 
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 rendelőben villamoshálózat felújítás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 1047/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az orvosi rendelőben a villamos hálózatot 
szükséges felújítani, mivel az ott lévő eszközöket nem tudják rendszeresen használni. Az 
automata mindig lekapcsolódik. Nem is olyan régen majdnem az oltóanyagok 
felhasználhatósága került veszélybe. Kért ajánlatokat, melyeket ismertet Szalai László 
villanyszerelő 136.000.-Ft, Kiss-Lux Kft. Nemesszalók Ady u. 7. 154.311.-Ft, Kiss László 
egyéni vállalkozó 120.698.-Ft. Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó kivitelező ajánlatát 
fogadja el a testület.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

86/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi 
rendelőre kért ajánlatok  
- Szalai László villanyszerelő 136.000.-Ft,  
- Kiss-Lux Kft. Nemesszalók Ady u. 7. 154.311.-Ft,  
- Kiss László egyéni vállalkozó 120.698.-Ft 
közül Kiss László ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a 
vállalkozóval szerződést kössön, s azt aláirja. A felújitás 
költségét az önkormányzat a 2015. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztositja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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2./ N a p i r e n d : A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2017. január 1. napjától 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy korábban döntött a testület arról, hogy a házi 
segítségnyújtást a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás lássa el 2017. január 1. napjától. 
Jelenleg az intézményi térítési díj 285.-Ft. Javasolja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők 
január 1. napjától is ennyit fizessenek, a különbözetet pedig az önkormányzat viselje a 
mindenkori költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

87/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
január 1. napjától a  Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás 
által ellátott házi segítségnyújtás intézményi  térítési 
díjának összegét 285.-Ft/óra összegben határozza meg. 
A társulás részére fizetendő normatíva és az ellátottak 
által fizetendő intézményi térítési díj (285.-Ft/óra) 
különbözetének összegét az önkormányzat vállalja 
megfizetni a mindenkori költségvetése terhére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  

 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : SzMSz módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkot következő rendeletét: 
 

13/2016./X.25./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1036/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

88/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, Nagytevel település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskola az 

- Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola; Idegen nyelvű neve: Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule 
Nagytevel  8564 Nagytevel, Petőfi Sándor u. 54., 

- Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Homokbödögei 
Tagintézménye - Zweigschule der Deutschen Nationalitätenschule und Kunstschule 
Ugod in Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.  

a melléklet szerint. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatot közölje a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályával. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
b./ 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

89/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása Társulási Megállapodásának 16. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben 
az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi térítési díja 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 183/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

90/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás Társulási Tanácsa 19/2016 (X. 17.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
d./ Téli hóeltakarítás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a faluban Lábel 
László vállalkozó vállalni tudja télen a hó eltakarítását 6.500.-Ft + ÁFA/óra összeg ellenében. 
Más vállalkozó nincs a településen, aki ezen munkálatok elvégzését vállalni tudná. Javasolja, 
hogy a testület támogassa a vállalkozóval való szerződés megkötését az önkormányzat 
költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

91/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Lábel 
László vállalkozóval szerződést kössön a téli hóeltakarításra a község közigazgatási területére 
vonatkozóan 6.500.-Ft + ÁFA/óra összeg ellenében, melynek fedezetét az önkormányzat 
költségvetése biztosítja. 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
e./ Fák ültetése közterületre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon díszfákat azon  
önkormányzati közterületekre, ahol már járdát építettek; a Rákóczi utcában, a templom felé, 
esetleg a falu elejére, Pápa irányában és az orvosi rendelő felé. Kertépítővel egyeztetett, 
gömbkőrist javasolt elültetésre. A közcélú foglalkoztatottak el tudnák a fákat ültetni. Az 
ajánlat alapján 7.400.-Ft + ÁFA/db összegbe kerülne a fa, 80 db  lenne szükséges a jelzett 
területekre. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

92/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 80  db gömbkőris 
megvásárlására 7.400.-Ft + ÁFA/db összegért, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése 066010 zöldterület kormányzati funkció terhére biztosítja. Utasitja a testület a 
polgármestert, hogy a fák elültetéséről a közcélú foglalkoztatottak bevonásával gondoskodjon. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
f./ SE csatlakozása a Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása érdekkörébe 
tartozó telefonszolgáltatáshoz 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat csatlakozott a Pápa Környéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása érdekkörébe tartozó telefonszolgáltatáshoz. A díjak 
így nagyon kedvezőek. Lehetőség nyílik további csatlakozásra, ha az önkormányzat 
hozzájárul. Javasolja, hogy az SE csatlakozását engedélyezze a testület, mert az elnök 
elmondása szerint nagyon sok a telefondíjuk.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

93/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Nagyteveli SE csatlakozását a  
Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása érdekkörébe tartozó 
telefonszolgáltatáshoz. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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g./ Fogászati ellátás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés mellékelve határozat-tervezet és feladat-ellátási szerződés tervezete) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a szeptemberi testületi ülésen döntött a képviselő-
testület dr. Böröczy Zoltán fogszakorvossal kötött szerződés felmondásáról és az ugodi 
körzethez való csatlakozásról. A finanszírozási szerződés megkötése miatt másik – csatolt 
tervezett - határozat meghozatala szükséges a 81/2016. /IX.16./sz. határozat helyett.  
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

94/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1./ Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Böröczky Zoltán 
fogszakorvossal Nagytevel község fogászati alapellátási feladatainak ellátására kötött, 
2012. december 18. napján kelt megállapodást 2016. december 31. napjával felmondja. 

2./  A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2017. január 1. napjától a fogászati alapellátásra 
szerződést kíván kötni a dr. Bíró és Társa Bt.-vel (6000 Kecskemét, Hanusz István u. 
2/F.), s csatlakozni kíván a Bt. által működtetett, Ugod, Kiss János u. 13. székhelyű, 
Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány és Béb ellátási területű fogorvosi körzethez. 

       Az Önkormányzat rögzíti, hogy az alapellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy az 
önkormányzat nem biztosít hozzájárulást a fogászati alapellátás biztosításához. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza Ugod Község Önkormányzata képviseletében eljáró 
Vörös Tibor polgármestert, hogy az Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány Béb, 
Homokbödöge és Nagytevel községek ellátási területére, a fogászati ellátásra a működési 
engedélyt kérje meg, az ügyben járjon el.  

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

95/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti feladat-ellátási 
szerződést fogászati alapellátás tekintetében, és felhatalmazza a testület a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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h./ 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

96/2016./X.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a melléklet szerinti konzorciumi 
együttműködési megállapodást a Béb központú 
agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának 
fejlesztésére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 11 
órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


