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Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. szeptember 22. napján 9 óra 30 perckor megtartott  
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/188-2/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 22. 
napján 9 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Peng Ferenc, Bérces Antal Ignác 
képviselők  
 
B./ Távol maradt: Ármán Katalin alpolgármester, Farkas Péter képviselő  
 
C./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 3 
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. Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére Orbán Sándor 
 polgármester 
  
2.  Általános iskolai körzethatárok tervezete Orbán Sándor  
 polgármester 
 
3. Vegyes ügyek 
  
  
  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzata 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 :  Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és 
az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés 
a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 
átruházásáról. 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2022./IX.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 
kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban 
részt kíván venni. 

 
2. Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés 

részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  
- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéséről  

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak fő szövegtartalmával egyetért, ennek 
megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában 
megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy minden szükséges 
jognyilatkozatot és jogcselekményt - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 
tőkeemeléshez szükséges, azt támogató döntések meghozatalát - megtesz annak érdekében, 
hogy legkésőbb 2022.12.31. napjáig Magyar Állam a fenti 2. pontban hivatkozott 
víziközmű-rendszer üzemeltetésére jogosult víziközmű-szolgáltató társaságban a 
törzstőke/alaptőke új vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történő felemelésével 
5%-os mértékű szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részesedést szerezhessen.  

 
3. Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen 

határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek 
felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a 
víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes 
átadására. 
 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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2./ N a p i r e n d : Általános iskolai körzethatárok tervezete 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/194/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Pápai Tankerületi Központ levelét, melyben az 
önkormányzat véleményét kérték az illetékességi területén működő általános iskolák jelenlegi 
felvételi körzetével kapcsolatban. Egyben javasolja az egyetértést a tárggyal kapcsolatban. 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2022./IX.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján véleményezte az illetékességi 
területén működő általános iskola jelenlegi felvételi 
körzetét, s az abban foglaltakkal egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 

3./ N a p i r e n d: Vegyes ügyek 
a./ Képviselő-testületi határozat visszavonása 
E l ő a d ó: dr. Takács Ádám Attila jegyző  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy az 51/2022. (IX.21.) sz. képviselő-testületi 
határozat elfogadását követően szükséges a 44/2022. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
visszavonása.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

53/2022./IX.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
44/2022. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozatát 
visszavonja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 10 óra 
05 perckor bezárta. 

kmf. 
 

Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

  


