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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-3/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – polgármesteri hivatal 
 
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 
 

Lakosság köréből megjelent: 2 fő 
 
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. Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása Orbán Sándor 
  polgármester 

 
2. Szociális rendelet módosítása Horváth Mária 
  jegyző 

 
3. 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 : Nagytevel Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Farkas Zsolt a lakosság köréből megjelent személy megkérdezi, hogy a gazdasági programot miért 
nem lehetett előre megismerni, s kinek a programja a falué, vagy a testületé. Megemlíti, hogy az ő 
alpolgármestersége (2010-2014) idején nem volt az önkormányzatnak gazdasági programja. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy a Möt. szerint a képviselő-testületnek a 
megválasztását követő fél évben belül be kell terjeszteni a ciklusra szóló gazdasági programot. Ezt az 
jelenti, hogy a képviselő-testület fejlesztési programját tartalmazza a ciklusra. Az ő alpolgármestersége 
idején nem is volt gazdasági programja a testületnek. 
 
Farkas Zsolt a lakosság köréből megjelent elmondja, nem tudja, hogy miért nem volt az előző 
ciklusban gazdasági program. 
 
Wurm András képviselő nagyon alaposnak tartja a polgármester által beterjesztett gazdasági 
programot.  
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja a térfigyelő kamerarendszer kiépítését. 
 
Peng Cecília képviselő javasolja, hogy legyen központi komposztáló, máshol már látott ilyet, szerint 
ott jól működik. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a központi komposztálót a jelenlegi szabályozások 
ismeretében nem javasolja, ez több kérdést is felvetne pl. hol legyen, ki szállíthat, ki végzi az aprítást 
stb. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

21/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014-2019. évi időszakra vonatkozó gazdasági 
programját a melléklet szerint megtárgyalta és azt elfogadta. 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 

 
 
2./ N a p i r e n d : A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015./II.28./ önkormányzati 
rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a lakás támogatásnál az egy főre eső jövedelem az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250 %-a legyen.  
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

5/2015./IV.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 
és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 1/2015./II.28./ önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Haszonbérleti szerződés kötése az önkormányzat tulajdonában levő Nagytevel 084 és 093/17 hrsz.-
ú területekre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
  
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben nem kapták meg a földalapú támogatást a 
jelzett területre. Ennek okát többször elmondta, a terület tisztításáról nem  gondoskodott az előző 
polgármester megfelelő időben. Változni fog a földalapú támogatás, egyre bonyolultabb 
nyilvántartások lesznek szükségesek, amik szakértelmet is igényelnek. Az önkormányzat erre nincs 
felkészülve, egyszerűbb a terület bérbeadás, megfelelő bérleti díjért. Javasolja, hogy hirdesse meg 
bérletbe az önkormányzat a 084 hrsz. 50.2451 ha területű, legelő művelési ágú, és a 093/17 hrsz. 
21.1301 ha területű legelő művelési ágú ingatlanokat a területalapú támogatás 100 %-ának, + 
zöldítésre kapott támogatás 50 %-ának árában 2015. április 1-jétől 2022. március 31-ig terjedő 
időszakra. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

22/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete haszonbérbe 
kívánja az önkormányzat tulajdonát képező Nagytevel 
- 084 hrsz. 50.2451 ha területű, legelő művelési ágú, és 
- 093/17 hrsz. 21.1301 ha területű legelő művelési ágú 
ingatlant a területalapú támogatás 100 %-ának, + zöldítésre 
kapott támogatás 50 %-ának árában 2015. április 1-jétől 
2022. március 31-ig terjedő időszakra. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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b./ A régi iskola nevének módosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a felújított  volt Római Katolikus Iskola Nagytevel, 
Kossuth L. u. 45. sz. alatt lévő 335 hrsz-ú ingatlan megnevezése „Bakony-ér turista- és informatikai 
ház”. A felújítást követően megváltozott az épület funkciója, kialakításra került egy díszterem, ahol az 
önkormányzati rendezvényeket, esküvőket lehet kulturált körülmények között megtartani, a helyi civil 
közösségek is ebben az épületben kaptak helyet. Ezek figyelembe vételével javasolja, hogy nevezze el 
a testület az épületet „Közösségi háznak”. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

23/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Nagytevel, 335. hrsz., 
Kossuth u. 45. szám alatt lévő kivett művelési ágú turistaház 
„Bakony-ér Turista és Informatikai Ház” megnevezést 
módosítja Közösségi Ház megnevezésre. Utasítja a testület a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a 
megnevezés módosításának földhivatalnál történő 
átvezetéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                Horváth Mária jegyző 
 

 
 
 
 
c./ Pályázat benyújtása falugondnoki buszra 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy várhatóan áprilisban fog megjelenni pályázati kiírás 
falugondnoki gépjármű beszerzésére. Javasolja, hogy a testület nyújtson be pályázatot a gépjármű 
beszerzésére. Egyben tájékoztatja a testületet, hogy a falugondnoki normatívára az önkormányzat csak 
akkor jogosult, ha európai uniós támogatásból szerez be járművet a szolgálathoz. A beszerzéssel ez a 
feltétel is megvalósulna, és a jelenlegi ismeretek szerint az önkormányzat jogosulttá válna 
falugondnoki szolgálat működtetésére, ez 2.500.000.-Ft normatív támogatás jelent. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

24/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani falugondnoki gépjármű beszerzésére. A 
pályázat benyújtására a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert. A felmerülő finanszírozásról a testület a 
pályázat ismeretében kíván határozatot hozni.  
Határidő: 2015. április 30.  
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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d./ Mária Út Közhasznú Egyesülethez csatlakozás 
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: 
 

25/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a felvételét 
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, 
Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi 
tagként; egyben nyilatkozik, hogy Nagytevel Önkormányzata 
teljes körű képviseletét az Egyesületben Wurm András 
Nagytevel,  Táncsics u. 13. sz. alatti lakos képviselő  látja el, 
a megbízás visszavonásig érvényes.  
Határidő: azonnal  
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 

 
 
e./ „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli Nyugdíjas Egyesület támogatása 
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: 
 

26/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000,- Ft 
támogatást biztosít a „Napsugár Sonnenschein” Nagyteveli 
Nyugdíjas Egyesület részére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére pályázatuk önrészéhez. A 
támogatást csak abban az esetben biztosítja az önkormányzat, 
amennyiben támogatást nyer az egyesület, s a biztosítandó 
összeg a támogatói okiratban is 250.000.-Ft szerepel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról és a 
megállapodás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: pályázatról a támogatói okirat megérkezését követő 
10 munkanapon belül 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
               Horváth Mária jegyző 
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f./ Nagytevel községben az óvodások étkezési térítési díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodásai nincsenek túl sokan. Szeretnék, hogy minél 
több óvodásuk legyen, s szeretnék a szülők anyagi terheit csökkenteni.  Javasolja, hogy az 
önkormányzat támogassa az óvodás szülőket, hogy ne kelljen térítési díjat fizetniük az óvodában. 
Ennek a jogi lehetőségének biztosítása érdekében a jegyzővel megvizsgálják a lehetőségeket. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
27/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a 
polgármestert és a jegyzőt; vizsgálják meg annak lehetőségét, 
hogy a Közös Fenntartású Ugodi Napköziotthonos Óvoda 
Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvodája 
Tagintézményében a szülőknek ne kelljen térítési díjat fizetni. 
Határidő: következő testületi ülés 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
                  Horváth Mária jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
g./ Közvilágítás korszerűsítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy megkereste a környező 
önkormányzatokat a Short Term Capital Kft. egy vállalkozói konzorcium vezetőjeként közvilágítás 
technológiai fejlesztésre szóló finanszírozási konstrukció bemutatása céljából. Először a konzorcium 
felmérné az önkormányzat területén lévő lámpatesteket, utána pedig adna ajánlatot az égők LED-es 
világításra való cseréjére. A felmérést úgy kalkulálta a cég, hogy 8 település finanszírozza a felmérést 
(környező települések), melynek összege 199.000.-Ft + ÁFA. Javasolja, hogy az önkormányzat 
vegyen részt a felmérésben, s vállalja annak az önkormányzatra eső költségét, lámpatestek arányában.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

28/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete mindenféle további elkötelezettség nélkül megbízást ad 
a Short Term Capital KFT-nek, mint a vállalkozási konzorcium vezetőjének, hogy Nagytevel 
községben mérje fel a közvilágítási rendszert abból a célból, hogy a jelenlegi közvilágítási rendszer 
modernizálásra – LED-es égőkre történő cserékre – ajánlatokat tudjon az önkormányzat kérni. 
A felmérés 199.000.-Ft + ÁFA - lámpatestek számának arányában - önkormányzatra eső részét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
A felméréssel kapcsolatos szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a földterület bérbeadásához ki kell függeszteni a bérleti 
szerződést, amelyben már meg kell jelölni az esetleges bérlőt, ezért meg kellene jelölni a 
kifüggesztésre kerülő szerződésben egy bérlőt. A fentiek miatt javasolja, hogy az önkormányzat 
tartson zárt ülést, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

29/2015./III.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján, mivel az 
önkormányzat a tulajdonát képező ingatlan bérbeadásáról kíván dönteni. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt 
ülés folytatását 18 órakor. 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 
 


