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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/105-7/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 24. 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, Wurm 
András képviselők 
 
Távol maradt: Farkas Péter képviselő 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 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. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 

Társulása szoc. intézményi térítési díja polgármester 
  
2. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Horváth Mária 

rendelet-alkotás jegyző 
 

3. SzMSz módosítása Horváth Mária 
  jegyző 
 
4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz Horváth Mária  
      csatlakozás jegyző 
 
5. Külön megállapodás (Ugod Önkormányzatával) Orbán Sándor 

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

 polgármester  
 

7. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2019-2033. évi Orbán Sándor 
gördülő fejlesztési terve polgármester 

 
8. 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 : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi 
térítési díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/221/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

44/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 9/2018.(V.23.) határozatával 
jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati 
rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
2./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy az elmúlt évi egy főre eső jövedelemhatárt emeljék 
meg, mert sok rászoruló kiesett a támogatásból. 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja emelést, az egyedül élők esetében 120.000.-Ft-ra, több 
személy esetében pedig 80.000.-Ft-ra, hogy többen kaphassanak támogatást. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta a módosító javaslatokkal a következő rendeletét: 
 

4/2018./X.9./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d : 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: 
 

5/2018./X.9./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. 

 
 
4./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/1722/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

45/2018./IX.24./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 2019. évi 
pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
5./ N a p i r e n d : Külön megállapodás (Ugod Önkormányzatával) óvoda fenntartásra az Ugod-
Bakonyszücs-Társulási megállapodása alapján Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntartó 
Társulás  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/942/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a mellékletben szereplő megállapodás elfogadását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

46/2018./XI.24./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 
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6./ N a p i r e n d : Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/99/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
47/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az általános iskolák 2019/2020. 
tanévre vonatkozó felvételi körzetéről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények 
működéséről szóló – mellékelt – előterjesztését, s azzal egyetért. 
Nagytevel községben hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek nincs. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
7./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 201-2033. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1608/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

48/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2019-2033. időtávra szóló SZ02 számú 
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta. 

 
a) A képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 
 

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

c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves 
költségvetésében biztosija. 

2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

 
3.  A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 

fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

49/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2019-2033. időtávra szóló V11 számú 
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta. 

 
a) A képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 
 

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

c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves 
költségvetésében biztosija. 

2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

 
3.  A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 

fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

50/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek)  2019-2033. 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 
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8./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása – Pránovits Brigitta (eredeti szerződésben: Barcza 
Attiláné) lakásügye 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1387/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2018./IX.24./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 2018. szeptember 1-től 2019. 
augusztus 31-ig meghosszabbítja. 
(Kérelemre a bérleti szerződés meghosszabbítható.) 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
b./ A helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2012. (VIII.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítása alapján a jegyző jogosulttá 
válik közigazgatási bírság kiszabására a rendeletben megállapított kötelezettségek 
megszegőivel szemben. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta a következő rendeletét: 
 

6/2018./X.9./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi 
környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 
10/2012. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 
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c./ Idősek napja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy október 27-én rendezzék meg a hagyománnyá vált 
idősek napját. Erre a célra biztosítson az önkormányzat 200.000.-Ft összeget a 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy szervezze 
meg 2018. október 27. napjára a hagyománnyá vált idősek napja rendezvényt. Erre a célra az 
önkormányzat a 2018. évi költségvetése közművelődési feladatok kormányzati funkció terhére 
200.000.-Ft összeget biztosít. 
Határidő: 2018. október 27. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
 
 
d./ Napsugár-Sonnennschein Nyugdíjas Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1786/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Napsugár-Sonnennschein Nyugdíjas Egyesület 
Nagytevel támogatási kérelmét. Javasolja, hogy 140.000.-Ft összeggel támogassák az 
egyesületet, ezt az összeget tervezték az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe is. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

53/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 140.000.-Ft 
összegű támogatást biztosít a Napsugár-Sonnennschein 
Nyugdíjas Egyesület Nagytevel részére, az önkormányzat 
2018. évi költségvetése terhére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére 
és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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e./ Strand áramfejlesztése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
 Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a strandnál gond volt az 
áramvételezéssel, ha sátorral rendelkezők rácsatlakoztak a hálózatra, a büféseknél nem volt 
áram. Állandó konfliktust eredményezett. Ennek megszüntetése érdekében járt el, s 
megszervezte a hálózatfejlesztést, melynek költsége az alábbiak szerint alakult: 
hálózatfejlesztési hozzájárulás bruttó 589.788.-Ft nettó 464.400.-Ft, anyag költség bruttó 
386.624.-Ft nettó 304.428.-Ft, munkadíj bruttó 465.226.-Ft, nettó 366.320.-Ft. Javasolja ezen 
bruttó költségek biztosítását az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

54/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a strand zavartalan üzemeltetése érdekében a 
villamos hálózatfejlesztésre – a meglévő költségek: hálózatfejlesztési hozzájárulás bruttó 
589.788.-Ft, anyag költség bruttó 386.624.-Ft, munkadíj bruttó 465.226.-Ft, alapján – 
1.441.638.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
f./ Járda építése  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/162/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy folytatják tovább a járdaépítést, ennek a 
kivitelezésére kért ajánlatokat, amelyet ismertet: 

- Borsits és Társa Építőipari Kft. Pápadereske, Rákóczi u. 84.  
földmunka, elszállítással:                      2.200.-Ft/köbméter 
alap készítése min. 20 cm:                    5.150.-Ft/köbméter 
szegély építése szegélykőből:               1.900.-Ft/fm 
burkolat készítés térkőből:                    2.000.-Ft/négyzetméter 

- Orsós Dániel e.v. Vinár, Köztársaság u. 18. 
földmunka, elszállítással:                      1.800.-Ft/köbméter 
alap készítése min. 20 cm:                    5.000.-Ft/köbméter 
szegély építése szegélykőből:               1.200.-Ft/fm 
burkolat készítés térkőből:                    1.800.-Ft/négyzetméter 

- Qualitat-Bau 2003Épitőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34. 
    földmunka, elszállítással:                     2.000.-Ft/köbméter 

alap készítése min. 20 cm:                    6.000.-Ft/köbméter 
szegély építése szegélykőből:               1.800.-Ft/fm 
burkolat készítés térkőből:                    2.000.-Ft/négyzetméter. 

Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó Orsós Dániel ajánlatát fogadja el testület. A járdaépítés 
fedezetét a Belügyminisztérium kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása, valamint a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok 
támogatása biztosítja. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

55/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása megvalósítása keretében - a 
Nagytevel, 314/4 hrsz. Kossuth u. járda építése térkőből - kért ajánlatok 

- Borsits és Társa Építőipari Kft. Pápadereske, Rákóczi u. 84.  
földmunka, elszállítással:                      2.200.-Ft/köbméter 
alap készítése min. 20 cm:                    5.150.-Ft/köbméter 
szegély építése szegélykőből:               1.900.-Ft/fm 
burkolat készítés térkőből:                    2.000.-Ft/négyzetméter 

- Orsós Dániel e.v. Vinár, Köztársaság u. 18. 
földmunka, elszállítással:                      1.800.-Ft/köbméter 
alap készítése min. 20 cm:                    5.000.-Ft/köbméter 
szegély építése szegélykőből:               1.200.-Ft/fm 
burkolat készítés térkőből:                    1.800.-Ft/négyzetméter 

- Qualitat-Bau 2003Épitőipari Közkereseti Társaság Kup, Fő u. 34. 
    földmunka, elszállítással:                     2.000.-Ft/köbméter 

alap készítése min. 20 cm:                    6.000.-Ft/köbméter 
szegély építése szegélykőből:               1.800.-Ft/fm 
burkolat készítés térkőből:                    2.000.-Ft/négyzetméter 

közül az alacsonyabb árat adó Orsós Dániel ajánlatát fogadja el. Fedezetét a 
Belügyminisztérium kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek, valamint 
a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból 
forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
g./ Orvosi rendelő felújítása során vállalt kötelezettség teljesítése  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a TOP pályázat során az önkormányzat saját 
költségvetése terhére orvosi műszer beszerzését vállalta, a kedvezőbb elbírálás miatt, melynek 
költsége 195.300.-Ft, Szükséges volt még a váróba padok beszerzése, melynek költsége 128. 201.-
Ft, ezen eszközök beszerzése megtörtént. Kéri jóváhagyását az önkormányzat 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

56/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy az orvosi 
rendelő felújítása során a polgármester 195.300.-Ft összegben orvosi műszert, 128.201.-Ft 
összegben padokat vásárolt a rendelő zavartalan működése érdekében. Ezen összegek fedezetét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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h./ Faültetés a közterületekre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy nagy sikere volt az elmúlt évben ültetett fáknak. 
Helyben lakók és idegenek is dicsérik a falu megjelenését. Igény jelentkezett rá más utcákban 
is, ezért javasolja folytatni a megkezdett falültetést. Javasolja, hogy a Rákóczi, a Kossuth stb. 
utcákba ültessenek. Javasolja, a fák beszerzését 1.000.000.-Ft összegben, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetés zöldterület kezelés kormányzati funkció terhére biztosítja.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

57/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.000.0000.-Ft összeget biztosít fák beszerzésére a 
közterületekre (Rákóczi, Kossuth stb. utcákba) az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése zöldterület kezelés 
kormányzati funkció terhére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos beszerzésre. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
i./ Orvosi rendelő ünnepélyes átadásának költsége 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az orvosi rendelő átadási ünnepségére – a fogadásra 
-, melyre hirdetéssel a település lakosait meghívta, az önkormányzat biztosítson 50.000.-Ft 
összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

58/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 50.0000.-Ft 
összeget biztosít az orvosi rendelő ünnepélyes átadásakor 
megrendezésre kerülő fogadásra, az önkormányzat 2018. 
évi költségvetése tartaléka terhére. Az ezzel kapcsolatos 
feladatok elvégzésére a testület felhatalmazza a 
polgármester. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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j./ Tornacsarnok hátsó ajtajának cseréje 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
 Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a tornacsarnok hátsó ajtaját, -amely kb. garázskapu 
méret – cseréljék ki, mert a jelenlegi nagyon rossz állapotban van, sok a hőveszteség azon a 
részen. Javasolja, hogy erre a célra az önkormányzat biztosítson 300.000.-Ft összeget, előzetes 
ajánlatkérés alapján, az önkormányzat 2018. évi költségvetése sportlétesítmény működtetése 
kormányzati funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

59/2018./IX.24./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 300.0000.-
Ft összeget biztosít az a tornacsarnok hátsó ajtajának 
cseréjére, az az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
sportlétesítmény működtetése kormányzati funkció 
terhére. Az ezzel kapcsolatos – ajánlatok alapján a 
legalacsonyabb árat adó – beszerzésre a testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 18 óra 20 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 
 


