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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/200-2/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 11. 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 
 

 
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 2019. évi költségvetése Orbán Sándor 

      polgármester 
   

2. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Horváth Mária 
 13/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása jegyző 
 
3. Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Horváth Mária 

rendelet-alkotás jegyző 
 

4. A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások Orbán Sándor 
áttekintése polgármester 
 

5. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Orbán Sándor 
Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolója polgármester 

 
6. 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 : Nagytevel Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal alpolgármester nem tudja, milyen jogcímen fizet a Primusz 200.000.-Ft-ot? 
Nem emlékszik a gépbeszerzéssel konzorciummal kapcsolatos döntésekre.  
Vándor Csaba sikerdíja nem került kifizetésre a múlt évben, hogy került ide?  
Úgy látja 4 millió forint lesz árkokra, járdákra tervezve; melyek ezek?  
Az óvoda 2,1 millió forint hiánya hogyan lett?  
A telekadó plusz 3 millió forint bevételét mire alapozták a tervezésnél?  
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat tagja az 
erdőbirtokosságnak, s várható bevétel, ezért terveztek 200.000.-Ft-ot ide. 
A külterületi utak karbantartására Ugod és Béb településekkel, Ugod gesztorságával nyújtottak 
be pályázatot. A támogatás elnyerték, most folyik a közbeszerzés elindítása ehhez szükséges 
majd különböző döntéseket meghozni a vegyes ügyek között. 
Vándor Csabáékkal van egy érvényes szerződésük, amely alapján elkészítették a TOP-os 
pályázatot, ennek a sikerdíját nem fizették ki az elmúlt évben. Vándor Csaba javasolta, hogy ez 
évben fizessék, mert ettől az évtől ÁFA mentesek lesznek és kevesebbe került az 
önkormányzatnak. 
Ismerteti a tervezett járda és ároképítéseket utcánként pl. Dózsa utca, templom előtti parkoló 
kialakítása stb. 
Az óvoda hiánya a korábbi évek gyakorlata szerint a normatív támogatás és csökkenő 
gyermeklétszám miatt alakul ki. Bevételi oldalon ezek a tényezők befolyásolják. 
Telekadót azért terveztek többet, mert külterületen vagy egy nagyobb ingatlantulajdonos (a volt 
laktanya területe), aki az elmúlt évben is kifizette a telekadót – igaz több intézkedés hatására -, 
s ezzel az idén is számoltak. 
Tájékoztatja még a testületet, hogy  a szociális normatíva is csökkent a tavalyihoz képest 8-900 
ezer forinttal. 
 
Bérces Antal alpolgármester a védőnői szolgálatnál miért lett kevesebb a támogatás? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, mert kevesebb a gyermek. 
 
Peng Cecília képviselő mindenhonnan kap fizetést a védőnő? 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a körzetnek a gesztora Nagytevel, a támogatásokat 
is Nagytevel Önkormányzata kapja, a fizetését is innen kapja a védőnő. Amennyiben mínusz 
keletkezik, az önkormányzatok közösen viselik. 
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Peng Cecília képviselő a konténer WC ÁFA-ját vissza lehet igényelni? 
 
Orbán Sándor polgármester igen, szerepel a költségvetésben. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2019./II.25./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2013.(VI.28.) 
önkormányzati 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: 
 

2/2019./II.25./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
13/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása a 
jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
3./ N a p i r e n d : Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja a rendelet-tervezetben szereplő 3. § (7) bekezdését 
mellőzni, mert életszerűtlen, valamint pontosítani a támogatás összegét az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően a használt lakásvásárlóknak 150.000.-Ft, az új lakásépítőknek 300.000.-Ft 
összegben meghatározni. 
 
Orbán Sándor polgármester a fenti javaslatokkal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2019./II.25./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az első 
lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelete a jkv. melléletét képezi. 
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4./ N a p i r e n d : A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások áttekintése 
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: 
 

7/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatásokat 2019. 
január 1. napjától a melléklet szerint módosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 

 
5./ N a p i r e n d : Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi 
beszámolója 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/366/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

8/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltség támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/371/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

9/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a VM. 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltsége 
támogatására 20.000.-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2019. 
évi költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel 
kapcsolatos megállapodást megkösse és aláírja, egyben 
utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
jelzett összeg utalásáról. 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Rákóczi Szövetség Budapest támogatása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/307/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
10/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000,- Ft 
támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség Budapest részére az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel 
kapcsolatos megállapodást megkösse és aláírja, egyben 
utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
jelzett összeg utalásáról. 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
c./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/567/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

11/2019./II.11./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 2019. 
február 28. napjáig, a második részlet utalásáról 2019. 
július 30. napjáig - amennyiben a 2018. 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 
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d./ Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/566/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

12/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Nagytevel részére 120.000.-Ft támogatást 
biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
e./ Tornacsarnok bérlete 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a jövőben a civil szervezetek évente 1 alkalommal 
térítésmentesen használhassák a tornacsarnokot rendezvényeikre. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
13/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagytevel Községben működő civil szervezetek részére, 
évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a 
tornacsarnokot rendezvényeik céljára. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
egyeztetésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ Közösségi ház konyhájának járólapozása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az idei évi költségvetésbe 
betervezésre került a közösségi ház konyhájának járólapozása, melyet a költségvetés elfogadása 
előtt elvégeztetett annak szükségessége miatt. Javasolja ennek elfogadását, s a költségvetésbe 
megtervezett – munkadíj: 90 négyzetméter burkolás bruttó, mivel ÁFA-t nem tartalmaz 
454.000.-Ft, anyag költség: 100,8 négyzetméter bruttó 206.640.-Ft. 
Orbán Sándor polgármester Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 

 
14/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jóváhagyja a 2019. évi költségvetésbe tervezett közösségi 
ház konyhájának felújításával kapcsolatban keletkezett 
költségeket - munkadíj: 90 négyzetméter burkolás bruttó, 
mivel ÁFA-t nem tartalmaz 454.000.-Ft, anyag költség: 
100,8 négyzetméter bruttó 206.640.-Ft, egyéb anyag 
költségek bruttó 146.428.-Ft – összesen 807.068. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
 
g./ A Nagyteveli Víztározó tó rendjéről  rendelet-alkotás 
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: 
 

4/2019./II.25./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Nagyteveli Víztározó tó rendjéről szóló önkormányzati 
rendelete a jkv. melléletét képezi. 
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h./ VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 önkormányzati utak karbantartását segítő gépbeszerzések 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/45/2019. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 
önkormányzati utak karbantartását segítő gépek beszerzéséhez érkeztek az önkormányzatok. A 
konzorciumban szereplő eszközök értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért 
közbeszereztetni kell. Kéri, hogy az ehhez szükséges előterjesztésben szereplő anyagokat 
fogadja el a testület.  
 
Közbeszerzési szabályzat elfogadása. 

Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Orbán Sándor polgármester igen 
Bérces Antal képviselő igen 
Farkas Péter képviselő igen 
Peng Cecília képviselő igen 
Wurm András képviselő igen 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

15/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzatot a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
A szabályzat a határozat 1. számú melléklete. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 Horváth Mária jegyző 
 
2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása. 

Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Orbán Sándor polgármester igen 
Bérces Antal képviselő igen 
Farkas Péter képviselő igen 
Peng Cecília képviselő igen 
Wurm András képviselő igen 
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Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

16/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi Közbeszerzési tervét a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
A Közbeszerzési terv a határozat 1. számú melléklete. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 Horváth Mária jegyző 
 

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása és Ugod Község Önkormányzatának 
megbízása. 

Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Orbán Sándor polgármester igen 
Bérces Antal képviselő igen 
Farkas Péter képviselő igen 
Peng Cecília képviselő igen 
Wurm András képviselő igen 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

17/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Erőgépek és munkagépek beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. Egyúttal megbízza Ugod Község Önkormányzatát a közös közbeszerzés 
lebonyolítására. 
Az ajánlattételi felhívás a határozat 1. számú melléklete. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 Horváth Mária jegyző 
 
 

Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők elfogadása. 

Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
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Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Orbán Sándor polgármester igen 
Bérces Antal képviselő igen 
Farkas Péter képviselő igen 
Peng Cecília képviselő igen 
Wurm András képviselő igen 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

18/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Erőgépek és munkagépek beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 113.§ bekezdése szerint, nyílt eljárás formájában valósítja 
meg, Ugod Község Önkormányzatának megbízásával. 
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők a következők: 
 
Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 
9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12. 
 
Contstar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1122 Budapest Határőr út 38. 
 
Erdős Gép Kereskedelmi Kft. 
8753 Balatonmagyaród Petőfi utca 28. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 Horváth Mária jegyző 
 
 

Bíráló Bizottság elfogadása.  

Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Orbán Sándor polgármester igen 
Bérces Antal képviselő igen 
Farkas Péter képviselő igen 
Peng Cecília képviselő igen 
Wurm András képviselő igen 
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Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

19/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Erőgépek és munkagépek beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottság tagjait Ugod Község 
Önkormányzata megbízásán keresztül, az alábbiak szerint határozza meg: 
- pénzügyi szakértelem: Szalai Balázsné 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Hauber Csaba 
- közbeszerzési szakértelem (FAKSZ): Piller Veronika (00818) 
- jogi szakértelem: Horváth Mária 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 Horváth Mária jegyző 
 

Fedezetigazolás. 

 Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Orbán Sándor polgármester igen 
Bérces Antal képviselő igen 
Farkas Péter képviselő igen 
Peng Cecília képviselő igen 
Wurm András képviselő igen 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

20/2019./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Erőgépek és munkagépek beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a fedezetet a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
konstrukciószámú, 1825968470 sz. projektazonosítójú Támogatói Okirat, és a 2019. évi saját 
költségvetésében biztosítja a mellékelt táblázat szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 Horváth Mária jegyző 
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Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 18 óra 05 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


