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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/117-5/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 21. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Ármán Katalin alpolgármester, Peng 
Ferenc, Bérces Antal Ignác képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Távol maradt: Farkas Péter képviselő 
 

C./ A lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 fő 
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Farkas Péter képviselő bejelentette távol maradását, mert 
munkavégzés miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 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. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi Orbán Sándor 

 gördülő fejlesztési terv módosítása polgármester 
 

2. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2021-2035. évi Orbán Sándor 
 gördülő fejlesztési terve polgármester 
 
3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 

Társulása Társulási Megállapodás módosítása polgármester 
 és egységes szerkezete 
 
4. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Horváth Mária 

Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást jegyző 
 nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a  
 fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  
 megalkotásának véleményezése 
 
5. Háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés Orbán Sándor 
 módosítása és egységes szerkezete polgármester 
 
6. Gazdasági program  Orbán Sándor 

 polgármester 
 

7. 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 : Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv 
módosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/545/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bérces Antal képviselő megkérdezi, hogy hova tűnt a Tapolcafő – Adásztevel összekötő 
ivóvízvezeték megépítése. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy amikor szerepelt a tervben, akkor zavaros 
volt a víz, de azt megoldották. 
 
Bérces Antal képviselő a fő dolgokat támogatja, azt is, hogy kiépítsék a szennyvízelvezetést a 
strandtól. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

38/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 
módosítását a V11 és SZ02 víziközmű-rendszerek tekintetében 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 tervének módosításával. 

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

fejlesztési terv módosítását nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatalhoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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2./  N a p i r e n d : Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1261/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

39/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. 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 biztosíja. 

 
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 tervet 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: 

40/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. 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. 
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c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori 
éves költségvetésében biztosíja. 

 
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 tervet 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: 

41/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában 
lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2021-2035. 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 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
Megállapodás módosítása és egységes szerkezete  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/980/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

42/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása Társulási Megállapodásának 21. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az 
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás 
elnökét, hogy a Társulási Megállapodás törzskönyvi 
átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat 
saját hatáskörben végrehajtsa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának véleményezése 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/980/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

43/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás Társulási Tanács 17/2020.(VIII.26.) 
határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által 
fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés módosítása és egységes 
szerkezete 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/2202/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

44/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés 
módosítását és egységes szerkezetét a melléklet szerint 
elfogadja.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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6./ N a p i r e n d :  Gazdasági Program 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy 5 év múlva lejár a strand bérleti szerződése. 
Előfordulhat, hogy nem az önkormányzat kapja meg az üzemeltetést. Az önkormányzat több 
mindent fejlesztett, mi lesz azok költségével. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy 2027-ben jár le a bérleti szerződés a tóra. Amit 
fejlesztettek, az nem a bérelt területen történt. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy a gazdasági programban nem tudja elfogadni az urnafal 
építését, mert szerinte nincs rá igény. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint egyre növekvő igény van az urnás temetkezésre is, a 
környező falvak tapasztalatai is ezt mutatják.   
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

45/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat az ezen választási ciklusra 
szóló  gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta. 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
7./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Napsugár-Sonnennschein Nyugdíjas Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/2260/2020. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Napsugár-Sonnennschein Nyugdíjas Egyesület 
Nagytevel támogatási kérelmét. Javasolja, hogy 140.000.-Ft összeggel támogassák az 
egyesületet. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

46/2020./IX.21./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 
2020. 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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Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdése c) pontja alapján tartson zárt ülést. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

47/2020./IX.21./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester javaslatát, s zárt ülést 
tart a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján 
zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 30 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


