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2 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 113-8/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 14. napján 19 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: 
- Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendek megtárgyalását. 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. Külön megállapodás (Ugod Önkormányzatával) Orbán Sándor 

óvoda fenntartásra az Ugod-Bakonyszücs- polgármester  
 Bakonykopány-Nagytevel Óvodafenntartó Társulás  
 Társulási megállapodása alapján 
 
2. Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése Orbán Sándor 

 polgármester  
 
3. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2017-2031. évi Orbán Sándor 

gördülő fejlesztési terv módosítása polgármester 
 
4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Horváth Mária  

szóló 1/2017. (II.28.) rendelet módosítása jegyző 
 
5. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Horváth Mária 
 társulási megállapodás módosítása és egységes szerkezete, jegyző 

szoc. intézményi térítési díja 
 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Orbán Sándor 
Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) polgármester 

 
7. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Orbán Sándor 
 polgármester 
8. 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 : Külön megállapodás (Ugod Önkormányzatával) óvoda fenntartásra az 
Ugod-Bakonyszücs-Társulási megállapodása alapján Bakonykopány-Nagytevel 
Óvodafenntartó Társulás  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 1027/2017. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a mellékletben szereplő megállapodás elfogadását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a melléklet szerinti külön megállapodást, s  
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 

2./ N a p i r e n d : Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
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: 

 
66/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az általános iskolák 2017/2018. 
tanévre vonatkozó felvételi körzetéről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények 
működéséről szóló – mellékelt – előterjesztését, s azzal egyetért. 
Nagytevel községben hátrányos helyzetű általános iskolába járó - Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola -  gyermekek száma 1 fő. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 



 

 
 

4 
 

3./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv 
módosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 808/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II.27.)Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése 
alapján a 2017. évre vonatkozó – melléklet szerinti – 
gördülő fejlesztési tervét az SZ02 víziközmű-rendszer 
tekintetében módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítási 
kérelmet a – a Pápai Vízmű Zrt., mint víziközmű-
szolgáltató útján – a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

68/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § (4) bekezdése alapján a Pápai Vízmű Zrt., 
mint víziközmű-szolgáltató által a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő – 
melléklet szerinti – 2017. évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének módosításával a V011 vízközmű-
rendszer tekintetében egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

69/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a V11 víziközmű-rendszer 11,4 %-os tulajdoni 
hányaddal rendelkező résztulajdonosa a víziközmű-rendszerre vonatkozó – melléklet szerinti - 
egységes szerkezetű Vagyonkezelési Szerződést elfogadja. 
Az egységes Vagyonkezelési Szerződés 2018. 01.01-től hatályos. 
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A Vagyonkezelőnek a Vagyonkezelt eszközökön felújítási, pótlási, beruházási 
kötelezettsége csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés összegéig 
áll fenn. 
Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat vagyonkezelési díjat nem fizet a 
Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog 
gyakorlását. 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Vksztv. 5/G § (1) bekezdésben foglalt 
felhatalmazás alapján megállapodást köt Ugod Község Önkormányzatával a víziközmű-
rendszerrel kapcsolatos ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásának és 
kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről. 
Felhatalmazza Ugod Község Önkormányzatát, hogy az önkormányzat nevében a Pápai Vízmű 
Zrt-vel a Vagyonkezelési Szerződést megkösse és aláírja. 
Határidő: 2018. január 1. 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 

 
12/2017./XI.30./ 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. 
 
 

 
 
5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 
megállapodás módosítása és egységes szerkezete szoc. intézményi térítési díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 808/2017. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

70/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
Társulási Megállapodásának 17. módosítását, valamint 
azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

71/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 11/2017. (X. 12.) határozatával 
jóváhagyott intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) 
határozat szerint önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Árkok építésére érkezett ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti az árok építésével kapcsolatos gépi földmunkára kért 
ajánlatokat: Kapcsándi Zoltán Dáka, Dózsa Gy. u. 115. 7.500.-Ft +ÁFA, Nagy Balázs 
Tapolcafő, Döbrés u. 8. 8.000.-Ft + ÁFA, Kovács Róbert Pápa, Szabó D. u. 39. 10.000.-Ft + 
ÁFA és a föld elszállításával kapcsolatos ajánlatokat: Iván Kálmán Pápa, Borsósgyőri ju. 80. 
nettó 50.000.-Ft/nap, Katona Elemér Mihályháza, Jókai u. 12. nettó 70.000.-Ft/nap, Szabadics 
Imre Pápa, Tapolcafői u. 88. nettó  65.000.-Ft/nap. Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó 
ajánlatát fogadja el a testület. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

72/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az árok építésével kapcsolatos gépi 
földmunkára kért ajánlatok  

- Kapcsándi Zoltán Dáka, Dózsa Gy. u. 115. 7.500.-Ft + ÁFA,  
- Nagy Balázs Tapolcafő, Döbrés u. 8. 8.000.-Ft + ÁFA,  

Kovács Róbert Pápa, Szabó D. u. 39. 10.000.-Ft + ÁFA közül  Kapcsándi Zoltán ajánlatát 
fogadja el. 
A föld elszállításával kapcsolatos ajánlatok 

- Iván Kálmán Pápa, Borsósgyőri ju. 80. nettó 50.000.-Ft/nap,  
- Katona Elemér Mihályháza, Jókai u. 12. nettó 70.000.-Ft/nap, 
-  Szabadics Imre Pápa, Tapolcafői u. 88. nettó  65.000.-Ft/nap közül Iván Kálmán 

ajánlatát fogadja el.  
A beruházás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése utak, hidak költséghelye 
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatokkal kapcsolatos 
szerződést megkösse és aláírja. 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Naptár készítése és beszerzése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a múlt évben is kapott minden nagyteveli család 
egy falinaptárat, mely hagyományt az idén is szeretné, ha folytatná a testület. A naptáron 
szereplő képek a helyben élő festő képeit tartalmazza. Javasolja 400 db naptár beszerzését 
120.000.-Ft összegért beszerezni az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

73/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 120.000.-
Ft összeget biztosít 400 db  Nagytevel községben élő 
festő képeivel ellátott naptár beszerzésére, az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos beszerzésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
c./ Fák beszerzése közterületre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat folytassa a faültetést a 
közterületeken. Az eddigiek szerint a lakosság elégedett a falukép e szerinti javításával. 
Javasolja 100 db fa beszerzését maximum 1 millió forint összegért, az önkormányzat 2017. 
évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

74/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 1 millió 
forint összeget biztosít 100 db  fa beszerzésére 
közterületre, az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos beszerzésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ Mikulás csomag biztosítása gyermekek részére 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a nagyteveli gyermekek részére általános iskolába 
járó korúakig az önkormányzat biztosítson 1.000.-Ft összegű mikulás csomagot, az 
önkormányzat szociális támogatások terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

75/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.-Ft 
összegű mikulás csomagot biztosit minden nagyteveli 
lakóhellyel rendelkező gyermek részére, a gyermekek 0-
14 életévük betöltéséig, illetőleg még az általános 
iskolában tanulók részére. A támogatás fedezetét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése szociális 
támogatások terhére biztosítja. A testület felhatalmazza 
a polgármestert a csomagok beszerzésére. 
Határidő: 2017. december 6. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
e./ Nyugdíjasok karácsonyi támogatás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
  
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a módosított helyi rendelet alapján 10.000.-Ft 
karácsonyi támogatást nyújtson az önkormányzat a nyugdíjasok részére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

76/2017./XI.14./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/B. §-a alapján a karácsonyi 
támogatás összegét 2017. évben 10.000.-Ft/fő összegben 
határozza meg.  
Határidő: 2017. december 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ Általános iskolába járó gyermekek étkezési támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az általános iskolába járó 
gyermekek étkezéséhez eddig hozzájárult az általános iskola székhelyén lévő önkormányzat. 
Ezt jogszabályok alapján tovább vállalni nem tudja, ezért ezt a különbözetet november 1-től a  
 
szülőknek kell viselni. Ez a különbözet gyermekenként havonta kb. 1.000.-Ft-tól 1.500.-Ft-ig 
terjed. Az összeg nagysága, valamint azért, mert a nagyteveli gyermekek nem egy általános 
iskolába járnak, s akkor egységesen kellene kezelni, nem javasolja a gyermekek étkezési 
támogatását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

77/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
kívánja támogatni az általános iskolai tanulók étkezését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
g./ Művészeti alapiskolába járó gyermekek támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megkereste az önkormányzatot a 
művészeti alapiskola, hogy az önkormányzat támogassa az ott tanuló nagyteveli gyermekeket, 
vállalja át az önkormányzat a szülők helyett a térítési díjat. Ezt nem javasolja, mert a 
gyermekeket a szülők különböző külön órákra járatják, s az önkormányzatnak nem áll 
módjában mindezt támogatni. Egy terület támogatását pedig nem tartja korrektnek. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

78/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
kívánja hozzájárulni a művészeti alapiskolába járó 
gyermekek szülők által fizetendő térítési díjához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 



 

 
 

10 
h./ Idősek napja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat az idei évben is tartsa meg a 
hagyománnyá vált idősek napját, 2017. november 18-án. A programra az önkormányzat 
biztosítson 300.000.-Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

79/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hagyományossá vált idősek napját 2016. évben október 
29. napján  kívánja megszervezni. A rendezvény 
költségeire az önkormányzat 200.000.-Ft összeget 
biztosit az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére. 
Az előkészítéssel és a szervezéssel kapcsolatos 
feladatokra a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2016. október 29. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
i./  Információátadási szabályzat 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

80/2017./XI.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a melléklet szerinti Információátadási szabályzatot.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Mária jegyző 

 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja 
alapján hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 19 óra 40 perckor. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


