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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-5/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Farkas Péter, Wurm András 
képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Késve érkezett: Peng Cecilia képviselő 17 óra 10 perckor 
 
 
Lakosság köréből megjelent:1 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő 
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja, hogy vegyék fel a napirendek közé a szociális rendelet 
módosítását, a meghívóban szereplő napirendeken kívül. 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. 2014. évi költségvetési rendelet Orbán Sándor 

módosítása polgármester 
 

2. 2014. évi zárszámadás Orbán Sándor 
 polgármester 
 

3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, Orbán Sándor 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális polgármester 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló1/2015. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

4. Vegyes ügyek 
 
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. 
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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 : 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

7/2015./V.29./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014./II.25./ 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d : 2014. évi zárszámadás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

8/2015./V.29./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2014. évi zárszámadása a jkv. mellékletét 
képezi. 
 
 

 
3./ 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 : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az idő előrehaladtával egyre jobban fel tudják mérni a 
szociális támogatásuk körét. Javasolja, hogy az előterjesztés szerint módosítsák, hogy több rászorulton 
tudjanak segíteni. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

9/2015./V.29./ 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. 
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Vegyes ügyek: 
a./ Külön megállapodás óvoda fenntartására az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel 
Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodása alapján 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 270/2015. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvodánál az elmúlt évi állami 
támogatás felhasználásáról az elszámolást most kapta meg tájékoztatásul az önkormányzat, s a tanács 
is. Az elmúlt évben elfogadott költségvetés alapján az önkormányzat év közben az állami támogatáson 
felüli tagintézményhez járó önkormányzati hozzájárulást nem fizette az önkormányzat, azt 
folyamatában Ugod Község Önkormányzata egészítette ki. Erről szól a megállapodás, hogy ezt a 
hiányzó részt le kell az önkormányzatnak finanszírozni.  
Elmondja még, hogy további teher várható az önkormányzat részére, mert Ugod Község 
Önkormányzatától vásárolja meg az önkormányzat az óvodás gyermekek és a szociális étkezők részére 
az élelmet (ebéd, tízórai, uzsonna). A számlázás viszont nem a teljes összegnek megfelelően történt, 
ezért további kötelezettségeket kell az önkormányzatnak teljesíteni, a pontos összegről majd 
tájékoztatni fogja a testületet. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

40/2015./V.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti Külön megállapodást és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és vállalja az abban foglalt kötelezettség teljesítését az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
b./ Gyermeknap támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja az ugodi iskola igazgatója megkereste, hogy az önkormányzat 
támogassa a megrendezésre kerülő gyermeknapot 200.-Ft-tal nagyteveli gyermekenként. Javasolja 
gyermeknapra minden nagyteveli óvodás és iskolás részére 1 db jégkrém árának (200,- Ft/fő) 
megfelelő összeget biztosítsanak. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

41/2015./V.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db jégkrém 
árának megfelelő (200,- Ft/fő) összeget biztosít 
gyermekenként (a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére) 
minden nagyteveli óvodás és általános iskolai tanuló részére a 
gyermeknapra. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ A Közösségi ház homlokzatának felújítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a közösségi ház homlokzatát ki kell javítani, ez nem volt 
része a pályázatból megvalósult beruházásnak, ennek a kivitelezésére kérni fog ajánlatokat. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

42/2015./V.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi ház 
homlokzatának javítására, felújítására ajánlatokat szerezzen be. 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
e./ Szennyvizcsatornázás Nagytevelen – lakáskassza szerződések 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az 506/2015. sz. ügyirat alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. megkeresését a megvalósult 
szennyvíz beruházás során kötött lakás-előtakarékossági szerződések kifizetésével kapcsolatban. 
Javasolja, hogy a levélben szereplő határozatot fogadja el a testület, mert ebben az esetben, mint 
engedményes  az önkormányzat kapja meg a jelzett magánszámlákon összegyűlt támogatási 
összegeket, mert a szerződések ezt tartalmazták. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

43/2015./V.19./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja az alábbiakat: 
- a településen a szennyvíz csatornahálózattal kapcsolatos beruházás megvalósult, 
- követelés, érdekeltségi hozzájárulás megfizetése a mai napig esedékes, az érintett lakosok részéről, 
- ezennel igazolja a képviselő-testület, hogy egyéb forrásból a követeléseket az érintett lakosok nem 
fizették meg, 
- a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely lakás-előtakarékoskodó 
igényt támasztana a lakás-előtakarékossági szerződése alapján neki járó zárolt összeggel kapcsolatban 
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felé, abban az esetben a kifizetett összeg erejéig az önkormányzat 
helyt fog állni, 
- a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az örökösök jogán meg nem igényelt állami 
támogatás és annak kamatai vonatkozásában, a későbbiekben esetlegesen benyújtott kártérítési igény 
esetén minden felelősség átvállalásra kerül, 
- a kifizetések teljesítési számlaszáma: Raiffeisen 12085004-00101411-00100003, a számlatulajdonos 
neve: Nagytevel Község Önkormányzata. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 55 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
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