
Szám: 113-2/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. február 13. napján 17 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 113-2/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 13. 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 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
C./ A lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 
 
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. Nagytevel Önkormányzat 2017. évi költségvetése Orbán Sándor 

 polgármester 
 
2. Az egészségügyi alapellátási körzetekről Horváth Mária 

rendelet-alkotás jegyző 
 
 
3. SzMSz módosítása és egységes szerkezete 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 : Nagytevel Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal alpolgármester örömét fejezi ki, mivel magas a költségvetési főösszeg. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint kicsit csalós, mert a kiadási oldal is több. Pl. az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása is növeli a főösszeget. 
Az óvoda neuralgikus pont még, mert nagyobb támogatási összeget igényel az önkormányzat 
részéről, ami év végén változhat. Eddig minden évben változott. Gyermek létszám és egyéb 
támogatások miatt. A minimálbérre történő kiegészítés miatt még nem ismert, hogy kapnak-e 
támogatást az önkormányzatok vagy sem. 
 
Peng Cecília képviselő megkérdezi, hogy az üzemeltetési a tavalyi anyagoknál mi lett több? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a favásárlás költsége. 
 
Bérces Antal alpolgármester  megkérdezi, hogy szerepel-e a költségvetésben a strandon lévő 
vizesblokk javítása? Nem  sok  iparűzési adóból származó bevételt terveztek? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a strandon a lefolyót kell javítani, ami nem túl 
nagy összeg. Ez a költségvetésben szerepel. A költségvetésben szerepel a villamoshálózatok 
javítása a műhely és raktárban,  közösségi házban, járdaépítés, árokrendezés, játszótér 
fejlesztése. Az iparűzési adóból származó bevételt nem tervezték túl, mert tavaly vissza kellett 
fizetni a „pulykásoknak”. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2017./II.28./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Az egészségügyi alapellátási körzetekről rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2017./II.20./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : SzMSz módosítása és egységes szerkezete 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2017./II.20./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. 

 
 
 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Villamos hálózatok felújítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 279/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a közösségi ház és a műhely és raktár 
villamoshálózata nagyon elavult. Megnézette szakemberrel, jelenleg veszélyes állapotban van. 
Javasolja felújításukat. Kért a felújításokra ajánlatokat:  
-Közösségi ház: Kiss László ev. bruttó 357.058.-Ft 
                         Kiss-Lux Kft. Pápa bruttó 410.000.-Ft 
                         Szalai László ev. Kemenesszentpéter, Dózsa u. 27.  bruttó 375.000,-Ft. 



 

 
 

5 

-Műhely és raktár:   Kiss László ev. bruttó 392.490.-Ft 
                         Kiss-Lux Kft. Pápa bruttó 415.000.-Ft 
                         Szalai László ev. Kemenesszentpéter, Dózsa u. 27.  bruttó 415.000,-Ft. 
Javasolja, hogy a legalacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. Fedezetét az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 
      
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

10/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi ház és a műhely és raktár 
villamoshálózat felújítására kért ajánlatok  

- közösségi ház: Kiss László ev. bruttó 357.058.-Ft 
                         Kiss-Lux Kft. Pápa bruttó 410.000.-Ft 
                         Szalai László ev. Kemenesszentpéter, Dózsa u. 27.  bruttó 375.000,-Ft 

- műhely és raktár:   Kiss László ev. bruttó 392.490.-Ft 
                         Kiss-Lux Kft. Pápa bruttó 415.000.-Ft 
                         Szalai László ev. Kemenesszentpéter, Dózsa u. 27.  bruttó 415.000,-Ft 
közül mindkét esetben Kiss László ev. ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. A képviselő-testület a 
felújítások fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
b./ Játszótéri eszközök beszerzése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a költségvetésben 1 millió forint szerepel 
játszótéri eszköz beszerzésére. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a beszerzéssel. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

11/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a meglévő játszótér 
fejlesztése céljából gondoskodjon játszótéri eszközök 
beszerzéséről maximum 1 millió forint összegig. 
Fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
biztosítja.  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Honlap működtetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester  
(Előterjesztés a 278/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

12/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a honlap 
működtetésére Piller Zsolt Ugod, Dózsa u. 8. sz. alatti 
lakossal évi 72.000.-Ft ellenében  megállapodást kössön. 
Fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
d./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 280/2017. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

13/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft összegű támogatást biztosit a 
Nagyteveli Sportegyesület részére a 2016. évi támogatás elszámolását követően. 
Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak a támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
e./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 281/2017. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a terembérleti díj elengedését kérte az egyesület, 
a hagyományőrző farsangi rendezvény megtartására. Javasolja ennek elengedését. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

14/2017./II.13./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  
 
 
 
f./ Nagytevel Önkormányzat 2015. évi elszámolásának pénzügyi ellenőrzése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 282/2017. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

15/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Nagytevel Önkormányzat 
2015. évi elszámolásának pénzügyi ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvben rögzítetteket. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
g./ Nagytevel Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 277/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

16/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat 2017. évre szóló 
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a földterület bérbeadásához ki kell függeszteni a 
bérleti szerződést, amelyben már meg kell jelölni az esetleges bérlőt, ezért meg kellene jelölni 
a kifüggesztésre kerülő szerződésben egy bérlőt. 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: 
 

17/2017./II.13./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 bérbeadásáról kíván dönteni. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához 
javasolja zárt ülés folytatását 17 óra 40 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
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