
Szám: 113-6/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. szeptember 5. napján 18 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 113-6/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 5. napján 18 óra 
30 perckor 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: 
- Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető 
 
Távol maradtak: Farkas Péter képviselők 
 
A lakoság köréből megjelent: 2 fő 
 
 
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. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz  Horváth Mária 

csatlakozás jegyző  
 
2. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2018-2032. évi Orbán Sándor 

gördülő fejlesztési terve polgármester 
 
3. „Kistelepülési támogatások” pályázat benyújtása Horváth Mária 
  jegyző 
 
4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Horváth Mária  

szóló 1/2017. (II.28.) rendelet módosítása jegyző 
 
 

5. 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 : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 911/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megakotta következő rendeletét: 
 

55/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 
évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 

2./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 808/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra vonatkozó 
gördülő fejlesztési terveket megtárgyalta és 
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a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével egyetért. 
 

b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő 
víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. 
 

c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori 
éves költségvetésében biztosíja. 

2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti gördülő fejlesztési 
terveket a Pápai Vízmű Zrt. számára véleményezésre küldje meg. 
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1. a), b), c) 
pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 
4. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségvetési 
források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel és a pályázatok 
igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

57/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
V11, SZ02 számú víziközmű-rendszerek  2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét 
elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, 
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs 
önkormányzatokkal  kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves 
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor  biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 

 
3./ N a p i r e n d : „Kistelepülési támogatások” pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 903/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
II. 12. pont szerinti „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
Kossuthtámogatására. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot járda építésére 
a Kossuth utcában. Az önkormányzat által megpályázható összeg 1.250.000.-Ft. Erre kért 
költségvetést, melynek összege azonos a megpályázható összeggel. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

58/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet II. 12. pont szerinti „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására az önkormányzat tulajdonát képező 
Nagytevel, Kossuth utcai 314/4 hrsz-ú járda építésére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
4./ N a p i r e n d : Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) 
rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 

 
9/2017./IX.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II.28.) rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
 

 
Vegyes ügyek: 
a./ A helyi népszavazás kezdeményezéséről rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2017./IX.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati 
rendelete a jkv. melléletét képezi. 
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b./ 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 
megalkotta következő rendeletét: 
 
 

11/2017./IX.15./ 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. 
 

 
 
 
c./ Az önkormányzat tulajdonát képező óvoda és hivatal épületének – Nagytevel, Kossuth u. 
56. 102 hrsz. – villamoshálózatának felújítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a villamossági hálózat ellenőrzésekor 
megállapították, hogy az egész épületben felújításra szorul a hálózat. Kért ajánlatokat, 
melyeket ismertet: Kiss László ev. Pápa, 621.515.Ft, Szalai László villanyszerelő 750.000.-Ft, 
Kiss-Lux Kft. Nemeszalók, Ady u. 7. 629.615.-Ft. Javasolja, hogy az alacsonyabb összegű 
ajánlatot fogadja el a testület, melynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítsa. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

59/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező óvoda és 
hivatal épületének – Nagytevel, Kossuth u. 56. 102 hrsz. – villamoshálózatának felújítására 
kért ajánlatok 
Kiss László ev. Pápa, 621.515.Ft, 
Szalai László villanyszerelő 750.000.-Ft,  
Kiss-Lux Kft. Nemeszalók, Ady u. 7. 629.615.-Ft 
közül a legalacsonyabb árat adó Kiss László egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződést nevezettel megkösse és 
aláírja. A felújítás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
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d./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása – Pránovits Brigitta (eredeti szerződésben: 
Barcza Attiláné)lakásügye 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 926/2017. ügyirat alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

60/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagytevel, Kossuth u. 34/B. lakás bérlőjének Pránovits 
Brigitta (eredeti szerződésben: Barcza Attiláné) 
lakásbérleti szerződését 2017. szeptember 1-től 2018. 
augusztus 31-ig meghosszabbítja. 
(Kérelemre a bérleti szerződés meghosszabbítható.) 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
e./ Településképi arculati kézikönyv 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 368/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a kért ajánlatokat: Pannónia Zrt. Budapest: 800.000.-Ft 
+ ÁFA / br. 1.016.000.-Ft/ településenként, Nemesi Lajos Nemesvámos: br.  1.500.000.-Ft/ 
településenként, Közép-Dunántúli Tervező KlaszterVeszprém: br. 1.714.500.-Ft/ 
településenként, Timpanon Építésziroda Pápa, Rákóczi u. 26. 750.00.-Ft + ÁFA br. 952.500.-
Ft. Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a legalacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a 
testület. 
 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

61/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a kért ajánlatok közül: 
- Pannónia Zrt. Budapest: bruttó 1.016.000.-Ft/ településenként,  
- Nemesi Lajos Nemesvámos: bruttó 1.500.000.-Ft/ településenként,  
- Közép-Dunántúli Tervező Klaszter Veszprém: bruttó 1.714.500.-Ft/településenként,  
-Timpanon Építésziroda Pápa, Rákóczi u. 26. 750.00.-Ft + ÁFA br. 952.500.-Ft 
a Timpanon Építésziroda ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület a településképi arculati 
kézikönyv készítésének fedezetét a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ Az önkormányzat tulajdonát képező óvoda és hivatal épületének – Nagytevel, Kossuth u. 
56. 102 hrsz. – fűtésének felújítása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy korábban már tájékoztatta a testületet, hogy az 
épületben a kazánok nem alkalmasak a következő fűtési időszakra. Kért ajánlatokat a 
felújításra, de csak a Szatmári Kft. Pápa, Külső Veszprémi út 72. adott. A kivitelezést el 
kellett végezni az óvoda zavartalan üzemeltetése érdekében. A kondenzációs kazánok 
beépítésével a kéményeket is fel kellett újítani, ami szintén halaszthatatlan volt. Kéri a 
testületet, hogy az erre a célra fordított 900.000.-Ft felhasználását – az ajánlat figyelembe 
vételével - az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére hagyja jóvá. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja az önkormányzat tulajdonát képező óvoda és 
hivatal épületének – Nagytevel, Kossuth u. 56. 102 hrsz. 
– fűtésének felújítására (kazáncsere 2 db, kémények 
felújítása) fordított 900.000.-Ft felhasználását a 
mellékletben szereplő ajánlat alapján. A felújítás 
fedezetét az önkormányzat a 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
g./ Fekvő rendőr telepítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Kossuth és a Jókai utcai lakosok – 67 fő – kérelmét, 
mely szerint szeretnék, ha az önkormányzat fekvő rendőrt helyezne el, mert az utcában 
nagyon megnövekedett a forgalom és a sebességkorlátozó tábla ellenére sokan nagyon 
gyorsan, 60 km/óra, vagy nagyobb sebességgel közlekednek. Az ott lakók aggódnak saját és 
gyermekeik testi épségéért. 
 
Bérces Antal alpolgármester továbbra sem ért egyet fekvő rendőr kihelyezésével. 
 
Peng Cecília képviselő szerint is sokan nagyon nagy sebességgel közlekednek az utcában. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen eszköz 
helyezhető el a jelzett utcában, mivel az út elég keskeny, s annak mi a vonzata. Kéri a 
testületet, hogy hatalmazza fel szakmai vélemények beszerzésével. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2017./IX.5./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert szakvélemény 
beszerzésére az esetlegesen elhelyezésre kerülő -  
Nagytevel, Kossuth és Jókai utcákban – forgalom lassító 
eszközre és annak várható költségére. 
Határidő: 2017. október 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 
15 perckor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


