
Szám: 67-8/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-8/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor 
megtartott 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 
 

Lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 

 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi 
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést.  
 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

 
1. Temetőben lévő térkő javítása Orbán Sándor 

 polgármester 
 
2. Árkok, járdák javítása Orbán Sándor 

 polgármester 
 

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. 



 

 
 

3 

 

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 :  Temetőben lévő térkő javítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kötött felhasználású állami támogatás 
terhére, melyet a temető üzemeltetésre, villamos energia költségekre, zöldterület gazdálkodásra 
használhatnak fel javasolja, hogy a temető térkövezését oldják meg. Számításai szerint ezekre a 
célokra kb. 8 millió forintot kell „elkölteni”, mert ellenkező esetben vissza kell fizetni az 
önkormányzatnak az ezekre a célokra kapott támogatást. 
 
Bérces Antal alpolgármester inkább a feljáró megnövelését javasolja a Dózsa utcában. 
 
Orbán Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a Kossuth és a Jókai utca bal oldalán 
valamint a Petőfi és Rákóczi egyik oldalán lévő járdák felújítására az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be. A Dózsa utcai járdák felújítását javasolja önkormányzati erőből,  az önkormányzat által 
alkalmazott emberek bevonásával csinálják meg. 
 
Bérces Antal alpolgármester továbbra is az élők által használt járdák javítását javasolja. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint minden faluban rendben vannak a temetők, amik sajnos a 
leglátogatottabb helyek. Továbbra is javasolja, hogy ajánlatok ismeretében végezzék el a temetőben 
lévő térkövezést. 
 
Wurm András képviselők a térkövezésen kívül javasolja kerítés javítását is a temetőben. 
 
Orbán Sándor polgármester ezt jövőre szeretné, ha megvalósulna, mert nagyon drága a mintegy 100 
méter kerítés. Egyébként hónapokkal ezelőtt kért javaslatokat, ötleteket a képviselőktől. 
 
Peng Cecília képviselő felajánlott segítségét a térkő beszerzéséhez. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja még, hogy a temető térkövezését hamar meg kell oldani, hiszen 
nem lehet előre kiszámítani annak igénybevételét, ezért nem javasolja az önkormányzat általi 
kivitelezést. A térkő megvételét viszont javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja meg.  
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

47/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a temetőben lévő 
térkő javításának elvégzésére kérjen árajánlatokat. Felhatalmazza továbbá a testület a polgármestert, 
hogy a javításhoz szükséges mennyiségű kb. 200 négyzetméter térkövet és ehhez a szegélykövet 
beszerezze, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése 013320 köztemető 
fenntartása és működtetése kormányzati funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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2./ N a p i r e n d :  Árkok, járdák javítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor  polgármester a korábbi tájékoztatása alapján javasolja, hogy a Kossuth utcai árkok és 
átereszek rendbetételére szerezzenek be ajánlatokat. Javasolja továbbá, hogy a Dózsa utcában lévő 
járda – páratlan oldala – javítását végezze el az önkormányzat, saját erő bevonásával; térkő, szegélykő 
beszerzésével, valamint az önkormányzat által alkalmazott emberek bevonásával. 
 
Peng Cecília képviselő javasolja, hogy az előttük lévő árkot tegye rendbe az önkormányzat, mert az 
udvarukat rendszeresen elmossa a nagyobb eső.  
 
Bérces Antal alpolgármester felhívja Peng Cecília figyelmét, hogy az előttük lévő árok esetleges 
megépítése esetén sem tudja az árok megakadályozni, az udvaruk elmosását, mivel az olyan 
meredek. Szerinte azt az ingatlanon belül kellene megoldaniuk. 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

48/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kossuth 
utcában lévő árkok és átereszek javításának elvégzésére kérjen árajánlatokat. Felhatalmazza továbbá 
a testület a polgármestert, hogy a Dózsa utca páratlan oldalán lévő járda javításához szükséges 
térkövet  kb. 240 négyzetméter és az ahhoz szükséges szegélykövet szegélykövet beszerezze, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése 045160 közutak hidak kormányzati 
funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős Orbán Sándor polgármester 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 380/2015. sz. üi.) 
 
a./  Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Közalapítvány alapító okiratának módosítása, 
FEB tagjainak megválasztása, Kuratórium tagságának bővítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor ismerteti a melléklet szerinti alapító okiratának módosítását, s javasolja annak 
jóváhagyását.   

 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

49/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
melléklet szerinti Nagytevel Községért és a Nagyteveli 
Fiatalokért Közalapítvány alapító okiratának módosítását.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy szükséges még az alapítvány Felügyelő 
Bizottságának elnökét és tagjait is megválasztani. Erre kér javaslatokat a testületi tagoktól, hiszen 
korábban erről beszéltek. 
 

Peng Cecília képviselő javasolja elnöknek Kerper Erika Nagytevel, Kossuth u. 67. sz. alatti lakost, 
tagoknak pedig Unger Tímea Nagytevel, Jókai u. 30/A.., sz. alatti lakost, Üst Judit Nagytevel, Petőfi 
u. 15. sz. alatti lakost, Beller Róbert Nagytevel, Kossuth u. 86/C. sz. alatti lakost. 
 

Orbán Sándor polgármester az átfedések miatt javasolja a Kuratórium elnökének Peng Ferenc 
Nagytevel, Jókai u. 13. sz. alatti lakost, a Kuratórium további tagjainak pedig Peng Cecília 
Nagytevel, Jókai u. 15/B. sz. alatti lakost és Somogyi Zsolt Nagytevel, Táncsics u. 10. szám alatti 
lakost. 
 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

50/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért 
elnökének: ifj. Peng Ferenc Nagytevel, Jókai u. 13. sz. alatti lakost, 
tagoknak: 

- Kolonics Csaba Nagytevel, Jókai u. 22. sz., 
- Babits Emil Ferenc Nagytevel, Kossuth u. 28.,  
- Nagy József Ferenc Pápa, Veszprémi u. 22., 
- Sándor Attila Pápa, Korona u. 55./II/8., 
- Peng Cecília Nagytevel, Jókai u. 15/B., 
- Somogyi Zsolt Nagytevel, Táncsics u. 10. sz. 

alatti lakosokat választja meg. 

Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének:  Kerper Erika Nagytevel, Kossuth u. 67., 
tagjainak: Unger Tímea Nagytevel, Jókai u. 30/A.., 

Üst Judit Nagytevel, Petőfi u. 15., 
Beller Róbert Nagytevel, Kossuth u. 86/C. 

sz. alatti lakosokat választja meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
b./ Óvodai kirándulás finanszírozása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 

Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodások kirándulásához mindig hozzájárult. 
Javasolja, hogy 50.000.-Ft összeggel támogassák kirándulást oly módon, hogy a buszköltséghez a 
jelzett összeggel hozzájárulnak. 
 

Bérces Antal polgármester nem javasolja, mert a múlt évben azzal a feltétellel engedték el a 
teremhasználati díjat a szülői munkaközösségnek, hogy nem kell az önkormányzatnak az egyéb óvodai 
rendezvényekhez hozzájárulni. A kiránduláson olyan személyek is részt vettek, akiknek köztartozása 
van. Az óvoda jól felszerelt, az önkormányzat eddig is minden megtett, hogy a működését biztosítsa. 
 

Peng Cecília képviselő, mint a szülői munkaközösség tagja felhívja a figyelmet arra, hogy a  
munkaközösség szerzi be a gyümölcsöt,  a WC papírt stb. Ezeknek a költsége kb. évi 200-300 ezer 
forint. Bált szerveztek, ott tombola árusítást, hogy minél több pénz jöjjön be és azt az óvodásokra 
fordíthassák. Abban sem biztos, hogy ha a mostani közösségi tagok kicserélődnek, akkor is ilyen 
módon tudnak mindent megszervezni. Nem gondolja, hogy ez a támogatás kifizethetetlen lenne az 
önkormányzat számára és jó célra menne. A nem óvodások pedig fizették a rájuk eső költségeket. 
 

Orbán Sándor javasolja, hogy a buszköltségen kívül 130.000.-Ft támogatást nyújtson az önkormányzat 
a szülői munkaközösségnek, általános felhasználásra. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta 
következő határozatát: 
 

51/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  a nagyteveli óvodások kirándulásához 50.000.-Ft-ot 
biztosit a busz költségekhez, s 130.000.-Ft összeggel támogatja a szülői munkaközösséget. A jelzett 
összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
c./ Tárgyi eszközök nyilvántartó program beszerzése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a közös hivatalhoz tartozó  önkormányzatok közül csak 
Nagytevel Önkormányzata nem rendelkezik a tárgyi eszközök nyilvántartó programjával. Javasolja, 
hogy a minőségi munka érdekében az önkormányzat biztosítja ennek beszerzését. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

52/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy beszerezze, 
maximum 100.000.-Ft összegért a tárgyi eszköz nyilvántartó programot. A beszerzés fedezetét az 
önkormányzat a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
d./ Falunap költségei 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor alul tervezték a falunap 
költségeit. Kéri, hogy a falunap költségeinek biztosítását a képviselő-testület a tényleges 
költségekben határozza meg.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

53/2015./VI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a falunap költségeit a ténylegesen felmerült 
költségekben határozza meg, a költségvetésben meghatározott összegtől való eltérés fedezetét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja még a megjelenteket, hogy a „Fenyves” fürdőhöz 
beszerzésre kerültek játékok. Sajnos a hintáról egy alkatrészt már el is loptak, de már használhatóvá 
tették. 
 
Peng Cecília képviselő javasolja, hogy a játszótéren lévő várra tegyenek bitumenes zsindelyt, ezzel 
nagyban megóvnák a játék állagát. 
 
Orbán Sándor polgármester gondoskodik a bitumenes zsindely elhelyezéséről. 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 25 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


