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NAGYTEVEL  
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. október 9. napján 18 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/200-10/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 9. napján 18 óra 30 
perckormegtartott 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. Tájékoztató az önkormányzati ciklusban                                     Orbán Sándor 

elvégzett tevékenységekről  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 : Tájékoztató az önkormányzati ciklusban elvégzett tevékenységekről 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a megjelenteket az önkormányzat elmúlt 5 évi 
tevékenységről. 
 
Az összes utcában a régi járdák helyett új térköves járda készült. Új játszótéri eszközök 
kerültek beszerzésre, új kerítést kapott a játszótér, 330 db díszfát ültettek a Kossuth, Rákóczi, 
Széchenyi, Petőfi és Jókai utcákban. Pályázati forrásból felújították az orvosi rendelőt, a 
hivatal a közösségi ház és az óvoda épületében felújították a villamos hálózatot. A hivatalban 
és az óvodában korszerű kondenzációs kazánokra cserélték a régi elavult kazánokat, új WC 
került kialakításra, megtörtént a beltéri nyílászárók felújítása.   Az árok rendszer is felújításra 
került a Kossuth, Táncsics és a Rákóczi utcákban.  A közösségi ház is felújításra került, 
disztermet alakítottak ki, felújítottak egy termet illetve a konyha-étkezőt. A temetőben 
térköves járda készült, három oldalon kicserélték a kerítést és villamosították a harangot. 
 
Peng Cecília képviselő a tornaterem felújítását szorgalmazza a jövőben. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy minden évben nyújtottak be pályázatot a 
tornaterem felújítására, de eddig nem támogatták a pályázatokat. A jövőben el kell kezdeni 
önerőből a felújítást. 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Jelzálogjog törlése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1559/2019. sz. ügyirat alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a NNÖ levelét, melyben kérik a jelzálogjog törlését a 
Nagytevel Kossuth u. 79. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan jelenlegi 
tulajdonosának 101.958.-Ft és 146.730.-Ft önkormányzat felé fennálló tartozása van. 
Javasolja ennek törlését, mert a NNÖ csak tehermentesen tudja megvásárolni tájház céljára. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2019./X.9./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elengedi a Nagytevel, Kossuth u. 79. szám alatt 
lévő 315/2 hrsz-ú ingatlanon Nagytevel Község Önkormányzata felé fennálló 101.958.-Ft és 
146.730.-Ft összegű Irmgard Maria Moser (sz.: Irmgard Maria Mitterecker Münster, 1967. 
02.27.) D-45468 Mülheim an der Ruhr, Oberstrasse 38. sz. alatti lakos tartozását. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása – Pránovits Brigitta (eredeti szerződésben: 
Barcza Attiláné) lakásügye 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/2214/2019. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti Pránovits Brigitta lakásbérleti kérelmét, s javasolja, 
hogy az önkormányzat hosszabbítsa meg újabb egy évvel a lakásbérletét. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2019./X.9./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 2019. szeptember 1-től 2020. 
augusztus 31-ig meghosszabbítja. 
(Kérelemre a bérleti szerződés meghosszabbítható.) 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2019. október 30. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
c./ Járda építésének költségei a Dózsa és Kossuth utcákban 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az idei költségvetésbe be volt tervezve a Dózsa 
utcai járda és a Kossuth utcai árok építése. Két testületi ülés között tudta Orsós Dániel 
vállalkozó elkezdeni a munkálatokat. A Dózsa utcai járda munkadíja 1.200.000,- forint, a 
Kossuth utcai árokfelújításé pedig 1.205.000,- forint. Kéri ennek jóváhagyását a testülettől az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2019./X.9./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa 
utcában lévő járda építéséhez 1.200.000.-Ft,összeget,  a 
Kossuth utcában lévő árok felújításához 1.205.000.-Ft 
összeget biztosit  az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ Pápai Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/2216/2019. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti Nagy Rita a pápai Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola 
támogatási kérelmét. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson az intézmény alapítványa – 
Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány - részére 20.000.-Ft összeget az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2019./X.9./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.-
Ft támogatást biztosít a Sérült Gyermekek Egészséges 
Neveléséért Alapítvány 8500 Pápa, Jókai u. 37. 
szervezet részére az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pénzeszköz átadásával kapcsolatos megállapodást 
megkösse és aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 
55 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


