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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/105-1/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 18. napján 9 óra 30 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Farkas Péter 
képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Peng Cecília, Wurm András képviselő 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 3 
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. NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési Orbán Sándor 

megállapodás felülvizsgálata polgármester 
 

2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák Horváth Mária 
 körzethatára jegyző 

 
3. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Orbán Sándor 

Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolója polgármester 
  
4. Vegyes ügyek 
 
 
 
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. 
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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 : NNÖ Nagytevellel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/100/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

1/2018./I.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felülvizsgálta, és a módosítások alapján jóváhagyta a 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
a Nagytevel Község Önkormányzata között létrejött 
együttműködési megállapodást a melléklet szerint. A 
testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
              Babits Emil NNÖ elnök 

 
 
 
 
2./  N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/99/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

2/2018./I.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy Nagytevel település teljes közigazgatási 
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános 
iskola az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Idegen 
nyelvű neve: Deutsche Nationalitätenschule und 
Kunstschule Ugod 8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54. a 
melléklet szerint. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatot 
közölje a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Osztályával. 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. 
évi beszámolója 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/7/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

3/2018./I.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
4./  N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./  „Soros irodák”  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy sajtó értesülések alapján Soros 
György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező 
irodákat akar nyitni Magyarországon, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, 
hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre rendkívül veszélyes, 
hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. Ezért javasolja, hogy Nagytevel Község 
Önkormányzata nyilvánítsa ki, hogy nem kíván Nagytevelen sem bevándorlás-szervező 
irodát, sem migránstábort, egyúttal szorgalmazzák, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák 
el a Soros György által tervezetteket és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

4/2018./I.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete – 
képviselve a Nagytevel községben élők érdekeit – 
kinyilvánítja, hogy nem kíván Nagytevelen sem 
bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort, egyúttal 
szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák 
el a Soros György által tervezetteket és a kötelező, felső 
korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Önkormányzati fejlesztések 2017. támogatás felhasználása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés, ajánlatok mellékelve) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Belügyminisztérium első körben 
nem támogatta az önkormányzat járdaépítési pályázatát, de a közel múltban értesültek, hogy 
támogatásban részesültek. A támogatás összege 15.000.000.-Ft, az önerő 4.700.154.Ft. A 
megvalósítás anyagköltségéhez kért ajánlatokat: Svahof Kft 8500 Pápa, Schwenczel rét 1. 
4.589.209.-Ft, Merétei Kft. 8500 Pápa, Győri u. 1. 5.901.749.-Ft. Javasolja, hogy az 
alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. A fejlesztéssel megvalósul a Kossuth 
utcában 998 méter, a Rákóczi utcában 308 méter burkolt járda. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

5/2018./I.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  az „Önkormányzati fejlesztések 2017.” 
támogatásból megvalósuló járdaépítéshez - a Kossuth utcában 998 méter, a Rákóczi utcában 
308 méter burkolt járda – kért ajánlatok  

- Svahof Kft 8500 Pápa, Schwenczel rét 1. 4.589.209.-Ft, 
Merétei Kft. 8500 Pápa, Győri u. 1. 5.901.749.-Ft közül a Svahof Kft. ajánlatát 
fogadja el. 

Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos beszerzésre. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
c./  A nagyteveli orvosi rendelő energetikai korszerűsitése című projektre beérkezett 
kivitelezői ajánlatok elbírálása (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számú projekt) 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 25/2017. sz. üi. alapján) 
 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat képviseletében 
kért ajánlatokat az orvosi rendelő felújítására, melyeket ismeretet: Kovácsi-Fal Kft. 8596 
Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20. 17.524.680.-Ft, Épkő-Design Kft. 8500 Pápa, Búzavirág u. 
5. 19.146.266.-Ft, Build-Creator Kft. 8597 Ganna, Fő u. 64. 18.948.152.-Ft. Javasolja az 
alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. Fedezetét a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-
00004 azonosító számú támogatás biztosítja. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

6/2018./I.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyteveli orvosi rendelő energetikai 
korszerűsitése című projektre kért ajánlatok  

- Kovácsi-Fal Kft. 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20. 17.524.680.-Ft, 
-  Épkő-Design Kft. 8500 Pápa, Búzavirág u. 5. 19.146.266.-Ft,  
- Build-Creator Kft. 8597 Ganna, Fő u. 64. 18.948.152.-Ft közül a Kovácsi-Fal Kft. 

 ajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződést megkösse és 
aláírja. A beruházás fedezetét a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számú támogatás 
biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 10 óra 
20 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


