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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 113-4/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 26. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Wurm András 
képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
Távol maradtak: Peng Cecília, Farkas Péter képviselők 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 3 
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. HEP – Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Orbán Sándor 
 polgármester 
 
2. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 
 Társulása szoc. intézményi térítési díja polgármester 
 
  
3. Településképi arculati kézikönyv Orbán Sándor 
 polgármester 
 
4. Energetikai terv Orbán Sándor 
 polgármester 
 
5. Vegyes ügyek 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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 : HEP – Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 495/2017. sz. üi.) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

41/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
előírásainak megfelelően Nagytevel Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának kétévente előírt 
áttekintésének eleget tett, azt változatlan formában 
elfogadja a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
2./ 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 379/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

42/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 7/2017.(V.31.) határozatával 
jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati 
rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Településképi arculati kézikönyv 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 368/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy több ajánlatot is kértek a településképi arculati 
kézikönyv készítésével kapcsolatban. 
Javasolja azonban, hogy a döntést napolják el, mert helyben lévő tervező is el tudja majd a 
feladatot látni, s a helyi sajátosságokat jobban figyelembe tudja venni. Különösen annak 
figyelembe vételével, hogy ennek összefüggésben kell lennie a majdani rendezési tervvel. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

43/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a döntést a településképi arculati 
kézikönyv készítésével kapcsolatban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Energetikai terv 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 317/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor  polgármester ismerteti a kért ajánlatokat: Immo-Therm Mérnöki  Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. Biatorbágy, Szabadság út 55. 40.000.-Ft/épület + ÁFA összesen 200.000.-Ft 
+ ÁFA (2 épületre), PH Navitas Kft. Tatabánya, Vértes u. 12. 800.000.-Ft + ÁFA (2 épület). 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

44/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az energia megtakarítási intézkedési tervre kért 
ajánlatok: 
- Immo-Therm Mérnöki  Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Biatorbágy, Szabadság út 55. 40.000.-
Ft/épület + ÁFA összesen 200.000.-Ft + ÁFA (2 épületre), 
-  PH Navitas Kft. Tatabánya, Vértes u. 12. 800.000.-Ft + ÁFA (2 épület) 
közül az Immo-Therm Mérnöki  Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el. A 
képviselő-testület az energia megtakarítási intézkedési terv készítésének fedezetét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Vegyes ügyek: 
a./ Tornacsarnokra TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat 
benyújtása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a 
tornacsarnok korszerűsítésére a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázati kiírásra.   
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

45/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a tornacsarnok 
korszerűsítésére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
pályázat benyújtására. Felhatalmazza a testület a polgármestert a pályázatíró megbízására, és 
az ehhez szükséges anyagok beszerzésére. A pályázattal kapcsolatos költségeket az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. augusztus 15.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
b./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 281/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a költségvetésben biztosított 140.000.-Ft 
támogatást adja a testület az egyesület részére, miután az előző évi támogatással elszámoltak. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

46/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 140.000.-Ft összegű támogatást biztosit a 
„Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület részére az önkormányzat 2017. 
évi költségvetése terhére. A támogatás utalásáról a polgármester csak az egyesület előző évi 
támogatásának elszámolását követően intézkedhet. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
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c./  Támogatás a Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a közös hivatalnál november 1. napjától nyugdíjba 
vonul egy kolléga. Helyette be kell tölteni az állását, s be kell tanulnia annak, akit felvesznek. 
A betanulási idő, valamint a felmentési időszak alatt állományban 2 fő lesz, amit finanszírozni 
szükséges. A közös hivatal költségvetése ezt nem teszi lehetővé. Fentiek miatt szükséges 
Bakonyszücs Község Önkormányzata részéről 173.636.-Ft támogatás a közös hivatal részére.  
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a megjelölt összeg átadását a közös hivatal részére a 
fenti célra.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

47/2017./VI.26./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 
támogatását megnöveli 173.636.-Ft összeggel. A támogatás célja bérkeret és járulékainak 
biztosítása a nyugállományba vonuló személy miatt szükségessé váló foglalkoztatás miatt. 
(Plusz egy fő foglalkoztatása 2017. július 1. napjától, a nyugállományba vonulás időpontja 
pedig 2017. november 1.) A testület a fenti összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a fenti összeg 
átadásáról gondoskodjon.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 
50 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
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Nagyteveli Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjétől 
8564 Nagytevel, Kossuth u. 32. 
Tel: 89/353-313. Fax: 89/353-303. 
 
Szám: 113-4/2017. Tárgy: Testületi ülés jegyzőkönyvének 
 felterjesztése 
 Melléklet: 1 db jkv. 
 
 
VM. Kormányhivatal 
 
VESZPRÉM 
Megyeház tér 1. 
 
8 2 0 0 
 
 
 
 
Mellékelten felterjesztem Nagytevel Önkormányzat 2017. június 26. napján megtartott 
testületi üléséről készült jegyzőkönyvet a melléklettel. 
 
 
 
 
Nagytevel, 2017. július 10. 
 
 
 
 Horváth Mária 
 jegyző 
 


