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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 113/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 17. 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 
 
 
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. NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési megállapodás Orbán Sándor 

felülvizsgálata polgármester 
 
2. Polgármester szabadságolási ütemterve Orbán Sándor 

 polgármester 
 
3. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára Horváth Mária 
 jegyző 
 
4. 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 : NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési szerződés felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 142/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

1/2017./I.17./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 

 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Polgármester szabadságolási ütemterve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

2/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 141/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

3/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 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: 2017. február 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Konzorciumi együttműködés keretében pályázat benyújtása traktor beszerzésére 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 125/2017. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy lehetőség nyílik egy pályázat - a vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
elnevezésű felhívás 2. célterülete  keretében ároktisztító egységet vásárolni az 
önkormányzatnak, ha támogatást nyer a pályázat. A pályázat konzorcium keretében kerül 
benyújtásra Ugod és Béb Községek Önkormányzataival együtt. Ehhez önrész is szükséges, 
melynek összege 127.635.-Ft. Kéri, hogy ezt az összeget biztosítsa az önkormányzat. 
Javasolja a pályázat benyújtását, a konzorciumi szerződés jóváhagyását. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

4/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
konzorciumi formában, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 elnevezésű felhívás 2. célterületére, azaz az 
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önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és 
munkagépek beszerzésére. 
- A pályázat megvalósításához szükséges 127.635.-Ft önrészt a képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
- Székhelyként, és egyúttal a pályázat keretében beszerzésre kerülő gépek tárolási helyeként a 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 43. (334/2 hrsz.) alatti ingatlant jelöli meg. 
- Egyben jóváhagyja a melléklet szerinti konzorciumi szerződést. 
- Vállalja továbbá az önkormányzat a pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb költségeket, 
amelyek az önkormányzatra esnek pl. pályázatírási díj. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására és a szükséges 
nyilatkozatok, szerződések aláírására. 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
             Horváth Mária jegyző 
 
 
b./ Talajerőgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés felülvizsgálata 
E l ő a d ó :  Orbán Sándor polgármester  
(Előterjesztés a 147/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a Talajerőgazdálkodási Kft. egyoldalúan 
szerződést módosítana abból a célból, hogy havonta rendelkezésreállási díjat számolna fel. 
Ezzel a maga részéről nem ért egyet, javasolja, hogy az önkormányzat ne egyezzen bele a 
szerződésmódosításba. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

5/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
kívánja módosítani a Talajerőgazdálkodási Kft.-vel 
(Pápa, László Miklós u. 1.) kötött szerződését. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Orbán Sándor polgármester 

 
 
c./ Járda építése 
E l ő a d ó :  Orbán Sándor polgármester  
(Előterjesztés a mellékelt ajánlatok alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy további tervei között szerepel az 
önkormányzatnak, hogy folytatják a járdák felújítását. A Kossuth, Jókai, Petőfi utcákban lévő 
járdákat az adósságkonszolidációs támogatásból kerülnek felújításra, a Széchenyi utcában 
lévő járda pedig önerőből kerül felújításra. Kért ajánlatokat a felújításra és az anyagra is. 
Ismerteti az ajánlatokat. Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó ajánlatot fogadja el a testület, 
s az önkormányzat a felújítás fedezetét egyrészt a támogatás, másrészt a 2017. évi 
költségvetés terhére biztosítsa.  
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

6/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a járdák felújítási munka díjára – Kossuth, 
Jókai, Petőfi Széchenyi utcákban - kért ajánlatok 

- Orsós Dániel egyéni vállalkozó Vinár, Köztársaság u. 18. (bruttó árak: 1./ földmunka, 
térburkolatú járda alá tükörkészítés tömörítéssel 1.500.-Ft/köbméter, 2./ dolomit 
beépítése tömörítéssel, 20 cm vastagságban 3.500.-Ft/köbméter, 3./ szegély építése 
betonba szegélykőből 1.000.-Ft/m, 4./ burkolatkészítés térkőből 1.400.-
Ft/négyzetméter), 

- Qualitat-bau 2033 Építőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34. (nettó árak: 1./ 
földmunka, térburkolatú járda alá tükörkészítés tömörítéssel 1.750.-Ft/köbméter, 2./ 
dolomit beépítése tömörítéssel, 20 cm vastagságban 3.750.-Ft/köbméter, 3./ szegély 
építése betonba szegélykőből 1.200.-Ft/m, 4./ burkolatkészítés térkőből 1.650.-
Ft/négyzetméter), 

- Kovácsi-fal Kft. Pápakovácsi (nettó árak: 1./ földmunka, térburkolatú járda alá 
tükörkészítés tömörítéssel 2.144.-Ft/köbméter, 2./ dolomit beépítése tömörítéssel, 20 
cm vastagságban 3.459.-Ft/köbméter, 3./ szegély építése betonba szegélykőből 1.138.-
Ft/m, 4./ burkolatkészítés térkőből 1.596.-Ft/négyzetméter), 

közül Orsós Dániel ajánlatát fogadja el. 
Az anyagra kért ajánlatok 

- Svahof Kft. szürke serpentinó térkő nettó 1.670.-Ft (szállitással és daruzással) 
- Raab Karcher Zrt.szürke serpentinő térkő nettó 1.700.-Ft (szállitással és daruzással) 

közül a Svahof Kft. ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos szerződést 
megkösse és aláírja, valamint a beszerzendő térkő megvásárlásáról gondoskodjon. A 
képviselő-testület a felújítás fedezetét a Kossuth, Jókai, Petőfi utcákban lévő járdák esetében  
az adósságkonszolidációs támogatásban nem részesült önkormányzatok támogatása biztosítja, 
a Széchenyi utcában lévő járda  felújításra  önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
d./ Tagóvoda működése 
E l ő a d ó :  Orbán Sándor polgármester  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy még nincs kész az önkormányzat költségvetése, 
de a Nagytevelen működő tagóvoda zavartalan működése érdekében javasolja, hogy havonta 
200.000.-Ft támogatást biztosítson az önkormányzat az óvodához, mivel a normatív 
támogatás nem fedezi a tagintézmény működési költségeit. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
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7/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete havonta 200.000.-Ft támogatást biztosit a 
Nagytevel községben lévő tagóvoda működéséhez. Utasítja a testület a polgármestert, hogy a 
fenti összeg utalásáról gondoskodjon. (Amennyiben a költségvetés ismeretében módosul ez az 
összeg, úgy azt az önkormányzat a költségvetési rendeletében módosítja.) Ezen összeget az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
e./ Szeméttárolók gyártása 
E l ő a d ó :  Orbán Sándor polgármester  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester kéri a testületet, hogy 18 db utcai szeméttároló gyártására 
megbízás alapján biztosítson 30.000.-Ft/db összeget a 2017. évi költségvetés terhére, mivel a 
közterületen nincsenek megfelelő szeméttárolók, s ezt a megoldást látta a legkedvezőbbnek. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

8/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utcai szeméttárolók gyártására 30.000.-Ft/db 
összeget biztosit az önkormányzat 2017. évi költségvetésében. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és a szükséges anyagok 
beszerzésére. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
f./ Rákóczi Szövetség Budapest támogatása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 100/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

9/2017./I.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,- 
Ft támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség Budapest 
részére az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
terhére. 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Kossuth, a Jókai és a Dózsa 
utcákban az E-on távtartókat szerel fel, mert többször előfordult, hogy viharos időjárás esetén 
áramkimaradás volt. 
Ismerteti továbbá Vass Magdolna helyi lakos köszönő levelét az év végi települési és tűzifa 
támogatást illetően. 
Előzetesen tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat ebben az évben 13 millió 
forintot tervez járdaépítésre, 1 millió forintot játszótér felújításra, 1,5 millió forintot árok 
rendszer felújításra, 500.000.- forintot a hivatal épületének felújítására. Tehát szigorúan 
folytatja az önkormányzat a megkezdett munkát, minél komfortosabbá, szebbé igyekszik 
tenni a települést. 
 
Peng Cecília képviselő kérdezi, hogy a volt kultúrházzal mi lesz? Szerinte le kellene bontani 
vagy bezárni. 
 
Farkas Péter képviselő szerint bezárni nem lehet, mert már a zárat is többször elrontották. 
 
Bérces Antal alpolgármester elmondja, hogy a fiatalok egy része ragaszkodik az ott 
tartózkodáshoz. Tűzifát is mindig rendelkezésükre bocsát az önkormányzat, habár nem régen 
éppen tűzifa miatt keresték meg. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a fiataloknak felajánlották a kulturáltabb 
környezetben lévő, központi fűtésű faluházban lévő tartózkodási lehetőséget, de nem kívántak 
ezzel a lehetőséggel élni.  
 
  
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 
órakor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


