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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 113-5/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 31. 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, Wurm 
András képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
Távol maradtak: Farkas Péter képviselők 
 
 
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. Rendeletalkotás a településfejlesztési koncepcióval,  Horváth Mária 

integrált településfejlesztési stratégiával és jegyző 
a településrendezési eszközök, valamint településképi 
arculati kézikönyv és településképi rendelet 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés szabályairól 

 
2. Szoc. tűzifa támogatáshoz pályázat Orbán Sándor 

benyújtása polgármester 
 

3. Iskolakezdési támogatás összegének Orbán Sándor 
 meghatározása polgármester 
 
  
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 : Rendeletalkotás a településfejlesztési koncepcióval, integrált 
településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi 
arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megakotta következő rendeletét: 
 

7/2017./VIII.10./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
településfejlesztési koncepcióval, integrált 
településfejlesztési stratégiával és a településrendezési 
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet készítésével, módosításával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d : Szoc. tűzifa támogatáshoz pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 835/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

48/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani 62 
köbméter kemény lombos fa beszerzésére a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az önkormányzat a támogatáson felül 
78.740.- Ft összeg önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A képviselő-testület vállalja, 
hogy az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
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Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2017. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. augusztus 25.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeltét: 
 

8/2017./VIII.10./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelete a jkv. melléletét képezi. 
 
 

 
3./ N a p i r e n d : Iskolakezdési támogatás összegének meghatározása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat az idei évben is 15.000.-Ft 
beiskolázási segélyt biztosítson a gyermekek részére. Ezt a szociális célra kapott támogatásuk 
lehetővé teszi. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

49/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 14/A §-a alapján az iskolakezdési 
támogatás összegét az alábbiak szerint határozza meg 2017. évben: 
általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató 
részére 15.000,- Ft/fő összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők -  
A képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
szociális feladatok 107060 kormányzati funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Vegyes ügyek: 
a./ Viziközmü önkormányzati tulajdonlása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 297/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

50/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, mint az SZ 02 víziközmű-rendszer 
résztulajdonosa, hogy 2018. 01.01. napjától vagyonkezelői szerződést kíván kötni a Pápai 
Vízmű Zrt.-vel az alábbiak szerint: 
a. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja. 
b. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kötelezettsége 

csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn. 
c. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen átadja a szolgáltatónak. 
d. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója (önkormányzat) vagyonkezelési díjat nem fizet 

és a vagyonkezelő (vízmű) is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog gyakorlását. 
e. Az SZ 02 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Ugod Község 

Önkormányzata látja el. 
f. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az önkormányzat dönt a 

víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása az 
érvényes szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés megkötésére és 
aláírására. 
Határidő: 2018. január 1. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
b./ Pályázat orvosi rendelő felújítására  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy még nem kapott az önkormányzat értesítést a 
korábban benyújtott orvosi rendelő felújításáról szóló TOP pályázatról. Azt a tájékoztatást 
kapták a minisztériumból, hogy nincs információjuk a pályázati döntésről, s az önkormányzat 
ismételten benyújthatja a pályázatát. Javasolja az ismételt benyújtást. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az orvosi rendelő 
TOP-4.1.1-16 egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázatra. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. A 
képviselő-testület a pályázattal kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2017. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. augusztus 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
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c./ Nagyteveli Egyházközség támogatása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy megkereste az egyházközség, hogy szeretnék a 
rk. templom kerítését megjavíttatni. Javasolja, hogy a templom kerítésének rendbe tételét 
támogassa a képviselő-testület 200.000.-Ft összeggel az önkormányzat költségvetésének 
tartaléka terhére, amennyiben az egyházközség döntött a kivitelezőről. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft összeggel támogatja a Nagyteveli 
Egyházközséget a rk. templom kerítésének javíttatása céljából. A megjelölt összeget az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A pénzeszköz átadásával 
kapcsolatos megállapodás megkötésére és aláírására a testület felhatalmazza a polgármestert. 
A pénzeszköz átadásának feltétele, a kivitelezés megvalósulása. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
d./ Játszótéri eszközök beszerzése  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a költségvetésben 1 millió forint áll rendelkezésre 
a játszótéri eszközök beszerzésére. A testület is ekkora összeg felhasználására hatalmazta fel. 
Több ajánlatot kért eszközök beszerzésére, de csak egy a Biba 2000 Kft.-től kaptak ajánlatot, 
melyet ismertet. Az ajánlat szerint beszerzésre és elhelyezésre kerülne: egy láncos 
egyensúlyozó, egy kombinált mászóka, egy mókuskerék, egy rugós játék, egy csüngő 
mászóka, egy kétszemélyes rugós játék, egy fém mérleghinta. Javasolja, hogy az ajánlat 
szerinti összeget, amely tartalmazza a szállítási és telepítési költséget is fogadja el a testület 
1.421.139.-Ft bruttó összegben, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetése 1 millióig, 
a felett pedig a tartalék biztosítaná. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

53/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Biba 
2000 Kft. Ajka Gyár u. 37. cégtől játszótéri eszközöket szerezzen be: 
egy láncos egyensúlyozót, egy kombinált mászókát, egy mókuskereket, egy rugós játékot, egy 
csüngő mászókát, egy kétszemélyes rugós játékot, egy fém mérleghintát. A játékok 
beszerzésére, szállítására, telepítésére az ajánlat szerinti bruttó 1.421.139.-Ft összeget fogadja 
el, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetése biztosítja oly módon, hogy 1 millió Ft 
összeget a beruházások terhére, 421.139.-Ft összeget pedig a tartalék terhére biztosit. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és 
aláírására. 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Peng Cecília képviselő javasolja, hogy az óvodai homokozó fölé kerüljön árnyékoló, hogy ne 
süsse az erős nap a gyermekeket. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, megnézi milyen megoldás lenne a 
legkedvezőbb az árnyékolás kialakítására. Ennek függvényében fogja a testületet tájékoztatni.  
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja továbbá a testületet, hogy szakértővel megnézette az 
óvoda és a hivatal villamoshálózatát, mivel több probléma is volt.  Megállapították, hogy 
felújításra szorul, szinte életveszélyes állapotban van. Ugyanez a helyzet ebben az épületen 
lévő kazánokkal is. Javasolja felújításukat. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel az ajánlatok 
kérésére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

54/2017./VII.31./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvoda 
és a hivatal (Nagytevel, Kossuth u. 56.) épületben lévő villamoshálózat felújítására és a 
kazánok cseréjére ajánlatokat kérjen. 
Határidő: 2017. augusztus 30. 
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 
 
 


