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Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. február 13. napján 18 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/105-2/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13. 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, Farkas 
Péter, Wurm András képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
 
 
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. Nagytevel Önkormányzat 2018. évi költségvetése Orbán Sándor 

 polgármester 
  
2. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
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. 
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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 : Nagytevel Önkormányzat 2018. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

1/2018./II.28./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/288/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

7/2018./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft 
összegű támogatást biztosít a Nagyteveli Sportegyesület 
részére. Az első részlet, 300.000.-Ft utalásáról 2018. 
február 28. napjáig, a második részlet utalásáról 2018. 
július 30. napjáig - amennyiben a 2017. évi támogatás 
elszámolása határidőben megtörtént -gondoskodik a 
polgármester. Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy 
gondoskodjanak a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
b./ „Nagyteveli orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” Műszaki ellenőri feladatok 
ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/216/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat: Timpanon Építésziroda Pápa, 
Rákóczi u. 26. 100.000.-Ft + ÁFA, Németh Tamás Pápa, Táncsics u. 52. nettó 150.000.-Ft,  
Horváth András. Békás, Deák u. 1/A. nettó 140.000.-Ft. Javasolja, hogy a legalacsonyabb 
ajánlatot adó vállalkozás ajánlatát fogadja el a testület. A fedezetet a megkapott TOP 
támogatás biztosítja. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

8/2018./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az „Nagyteveli orvosi rendelő energetikai 
korszerűsítése” projekthez műszaki ellenőri feladatokra kért ajánlatok 

- Timpanon Építésziroda Pápa, Rákóczi u. 26. 100.000.-Ft + ÁFA,  
- Németh Tamás Pápa, Táncsics u. 52. nettó 150.000.-Ft,  
- Horváth András. Békás, Deák u. 1/A. nettó 140.000.-Ft közül 

Timpanon Építésziroda ajánlatát fogadja el. A műszaki ellenőri feladatok ellátásának 
fedezetét a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00004 projekt azonosítószámú támogatási szerződésben 
meghatározott támogatás biztosítja. 
Határidő: a projekt időtartama alatt folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
c./  Információátadási szabályzat 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/181/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

9/2018./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a melléklet szerinti Információátadási szabályzatot.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Mária jegyző 

 
 
 
 
d./ Nagytevel Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a U/296/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

10/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat 2018. évre szóló 
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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e./ Rákóczi Szövetség és a Katasztrófavédelem Pápai Szervezetének támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a U/23/2018., U/287/2018. sz. üi-k. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
támogassa az önkormányzat a Rákóczi Szövetséget 10.000.-Ft összeggel és a 
Katasztrófavédelem Pápai Szervezetét 20.000.-Ft összeggel az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

11/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a Rákóczi Szövetséget 10.000.-Ft összeggel, és a 
Katasztrófavédelem Pápai Szervezetét 20.000.-Ft 
összeggel az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
f./ Temetőben lévő kerítés javítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a temető kerítésének javítására az önkormányzat 
biztosítson 200.000.-Ft összeget. A javítást az önkormányzat által foglalkoztatottak végeznék 
el. Az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetése működési kiadásai terhére biztosítja. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

12/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-
Ft összeget biztosit a temető kerítésének javítására. Az 
ezzel kapcsolatos beszerzésre és a munkálatok 
elvégeztetésére a testület felhatalmazza a polgármestert. 
A megjelölt összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése működési kiadásai terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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g./ Közösségi ház középső termének felújítása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a közösségi ház középső termét újíttassa fel az 
önkormányzat, termenkénti felújítással belülről is rendbe tudják tenni az épületet egy-két év alatt. 
Minőségi felújításra szükséges legalább 800.000.-Ft összeg, melynek biztosítását az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése közművelődési kiadások felújítások terhére javasolja. 
 
Bérces Antal alpolgármester szerint kevesebb összeg nem lenne elegendő a felújításhoz? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a mennyezet és a falak vakolata nagyon leromlott 
állapotban van. Tartós eredményt csak úgy tudnak elérni, ha azokat az anyagokat használják, mint 
a felújított diszterem esetében, pl. tapéta, ezért szükségesnek véli a megjelölt összeg biztosítását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

13/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 800.000.-Ft összeget biztosít a közösségi ház 
középső termének fejújítására, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
közművelődési kiadások felújítások terhére biztosítja. 
Az ezzel kapcsolatos beszerzésre és a munkálatok elvégeztetésére a testület felhatalmazza a 
polgármestert.  
Határidő: 2018. május 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
h./ Fizetési meghagyás a Szent Erzsébet Kft. közterület használati díjának fizetési meghagyás 
útján történő behajtása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a Szent Erzsébet Kft. nem fizette meg a 2017. évi 
közterület használati díjat. Erre hajlandóságot sem mutat, s más módon az önkormányzat nem 
tudja a díjat beszedni, mint fizetési meghagyást bocsát ki ügyvéd bevonásával. Ezt javasolja a 
testületnek, s ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa az ezzel kapcsolatos 
költségeket az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

14/2017./II.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetési 
meghagyás útján gondoskodjon a Szent Erzsébet Kft. közterület használati díjának behajtásáról 
ügyvéd bevonásával. Ez ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja még a testületet arról, hogy Vargáék ismételten perlik 
az önkormányzatot a strand villamosvezetékével kapcsolatban. Ez a bíróságon derült ki. Az 
iratok alapján semmiféle követelésük nem jogos az önkormányzat felé, de remélhetőleg 
kiderül, hogy milyen vezeték eltulajdonítását követelik. 
  
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 
35 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


