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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/105-3/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 10. 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, Farkas 
Péter, Wurm András képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Peng Cecília képviselő 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 fő 
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. BM-es pályázatra - Kossuth és Rákóczi Orbán Sándor 

utcákban járdafelújítás- érkezett ajánlatok polgármester 
 elbírálása 
 
2. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
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. 
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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 : BM-es pályázatra - Kossuth és Rákóczi utcákban járdafelújítás- érkezett ajánlatok 
elbírálása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/167/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat (nettó áron):  
- Borsits és Társa Építőipari Kft . Pápadereske, Rákóci u. 84.:  
                                                    földmunka elszállítással:  2.200.-Ft/köbméter 
                                                    alap készítése:                  5.150.-Ft/köbméter 
                                                    szegély építése:                 1.900.-Ft/méter  
                                                    burkolat építése:                2.000.-Ft/négyzetméter 
-More Dani-Bau Építőipari Bt. Vinár, Köztársaság u. 18. 
                                                    földmunka elszállítással:  1.800.-Ft/köbméter 
                                                    alap készítése:                  5.000.-Ft/köbméter 
                                                    szegély építése:                1.200.-Ft/méter  
                                                    burkolat építése:               1.800.-Ft/négyzetméter 
-Qualitat-Bau 2003 Épitőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34. 
                                                   földmunka elszállítással:  2.000.-Ft/köbméter 
                                                   alap készítése:                  6.000.-Ft/köbméter 
                                                   szegély építése:                1.800.-Ft/méter  
                                                   burkolat építése:               2.000.-Ft/négyzetméter. 
Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. 
    
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

18/2018./IV.10./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) c) pontok szerinti 
önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására az önkormányzat tulajdonát képező 
Nagytevel, Kossuth (314/4, 251, 314/11, 314/9, 314/10 hrsz.) és Rákóczi (128 hrsz.) utcákban lévő 
járdák felújítására; új térkő burkolattal ellátva. kivitelezésére beérkezett ajánlatok: 
-Borsits és Társa Építőipari Kft . Pápadereske, Rákóci u. 84.:  
                                                    földmunka elszállítással:  2.200.-Ft/köbméter 
                                                    alap készítése:                  5.150.-Ft/köbméter 
                                                    szegély építése:                 1.900.-Ft/méter  
                                                    burkolat építése:                2.000.-Ft/négyzetméter 
-More Dani-Bau Építőipari Bt. Vinár, Köztársaság u. 18. 
                                                    földmunka elszállítással:  1.800.-Ft/köbméter 
                                                    alap készítése:                  5.000.-Ft/köbméter 
                                                    szegély építése:                1.200.-Ft/méter  
                                                    burkolat építése:               1.800.-Ft/négyzetméter 
-Qualitat-Bau 2003Épitőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34. 
                                                   földmunka elszállítással:  2.000.-Ft/köbméter 
                                                   alap készítése:                  6.000.-Ft/köbméter 
                                                   szegély építése:                1.800.-Ft/méter  
                                                   burkolat építése:              2.000.-Ft/négyzetméter közül a More Dani-
Bau Építőipari Bt. ajánlatát fogadja el. A beruházás fedezetét a fenti támogatás biztosítja. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: 2018. augusztus 30 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Fűkasza vásárlás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon egy fűkaszát, mert a 
stranddal együtt nagy az önkormányzat területe, amit rendbe kell tartani, ezzel a fűkaszával a 
strand területét tartanák karban. Javasolja, hogy erre a célra biztosítson az önkormányzat 
280.000.-Ft összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

19/2018./IV.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 280.000.-Ft összeget biztosít a strand területének 
karbantartására az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos beszerzésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
b./ Orvosi rendelés helyének biztosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, amig folyik az orvosi rendelő felújítása 
lehetőség van arra, hogy minden rendelési napon Nagytevel a Közösségi házban, vagy egy nap 
itt, a másik napokon Homokbödögén az ottani orvosi rendelőben lenne a rendelés. Ezeket az 
alternatívákat javasolja dr. Kóródi Edit háziorvos.  
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy minden rendelési napon helyben legyen a rendelés. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

20/2018./IV.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a községben lévő orvosi rendelő felújítása miatt 
a községben lévő Közösségi házban biztosítja – minden rendelési napon – a háziorvosi szolgálat 
ellátásának helyét. 
Határidő: a felújítás időtartama alatt 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Székek vásárlás a tornacsarnokba 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat szerezzen be 120 db széket a 
tornacsarnokba, mert a meglévő székek szinte használhatatlanok, s rendezvények alkalmával 
nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Kért ajánlatokat a székekre a legkedvezőbb 
ajánlat 4.900.-Ft/db+ÁFA volt. 
 
Bérces Antal alpolgármester szerint várni kellene vele, amig esetleg felújítják a tornacsarnokot. 
 
Wurm András képviselő szerint is szükséges a megfelelő színvonalú rendezvényekhez a székek 
beszerzése. Az szinte mindegy, hogy esetlegesen felújítás előtt, vagy után szerzik be, mert 
mindenhogyan meg kell venni. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta 
következő határozatát: 
 

21/2018./IV.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 4.900.-
Ft/db+ÁFA összeg ellenében 120 db széket szerezzen be az önkormányzat részére. A beszerzés 
fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. május 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
d./ Sportfejlesztési Koncepció 2018-2022 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/915/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

22/2018./IV.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Község Középtávú Testnevelési és 
Sportfejlesztési Koncepcióját 2018-2022 évekre a 
melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                 Horváth Mária jegyző 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja még a testületet, hogy egy külterületi földutat elszántottak, 
a Bukta Péter földjébe ment bele az út, ez a helyére kerül, mivel egyeztetett az érintettekkel. 
Tájékoztatja még a testületet a Varga Szilárddal folytatott perről, amely lezárult, elutasították 
Vargáék keresetét. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a földterület bérbeadásához ki kell függeszteni a bérleti 
szerződést, amelyben már meg kell jelölni az esetleges bérlőt, ezért meg kellene jelölni a 
kifüggesztésre kerülő szerződésben egy bérlőt. Javasolja, hogy az önkormányzat tartson zárt ülést, 
az önkormányzat vagyonával való rendelkezés valamint hatósági ügyek miatt. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

23/2018./IV.10./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) és c) pontjai 
alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
Orbán Sándor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 17 óra 35 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


