
Szám: 67-15/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 17. napján 17 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 67-15/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17. 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 
képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt Wurm András képviselő 
 
C./ A lakosság köréből megjelent 1 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 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. Nagytevel Önkormányzat Orbán Sándor 

2016. évi munkaterve polgármester 
 
2. A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások Orbán Sándor 

áttekintése polgármester 
 
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Horváth Mária 

Ösztöndíjpályázat jegyző 
 

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 : Nagytevel Önkormányzat 2016. évi munkaterve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

85/2015./XI.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Önkormányzat 2016. évi munkatervét a melléklet 
szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások áttekintése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

86/2015./XI.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  nem 
kívánja emelni a helyi szolgáltatásokat és támogatásokat 2016. január 1. napjától. (Az apartmannál 
hosszabb idejű bérlet és a külterületi termőföldek bérbeadása esetén egyedi testületi döntések alapján 
történik a bérleti díj meghatározása. A turistaházat szállás céljára nem adja bérbe az önkormányzat, 
ezért ott nem jelentkezik bérleti díj meghatározása.) 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ A helyi adókról szóló 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása  
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatot megkereste a megyei szakfelügyelő 
főorvos  és a helyi címzetes háziorvos, hogy lehetőség nyílik 2016. januártól mentesség biztosítására 
az iparűzési adó megfizetés során az orvosi vállalkozásoknak. Amennyiben az önkormányzat 
mentességet kíván biztosítani, módosítani kell a helyi rendeletet. Javasolja a módosítást, hiszen a 
vállalkozó, házorvos levelében kötelezettséget vállalt arra, hogy a náluk maradó pénzeszközt eszközök 
vásárlására fordítják.  
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

17/2015./XI.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a  helyi 
adókról szóló 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi 

 
 
 
 
b./ Teveli Táncos Lábak Tánccsoport támogatása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Teveli Táncos Lábak Tánccsoport támogatási kérelmét, 
melyben 60.000.-Ft támogatást kérnek ruhák és eszközök beszerzésére.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

87/2015./XI.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 60.000.-Ft-ot biztosit az önkormányzat 2015. évi 
költségvetés 082091 közművelődési tevékenységek kormányzati funkciók terhére a helyi tánccsoport 
ruha és egyéb eszközök beszerzésére. A beszerzésre a testület felhatalmazza a tánccsoport vezetőjét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
c./ Önkormányzati utak hómentesítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a téli időszakra az esetlegesen lehullott hó eltolásáról 
önkormányzati utakon az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Helybeli vállalkozókkal egyeztetett, a 
helyiek közül csak Lábel László vállalta el a 6.500,- Ft + ÁFA/óra összegért. Kéri a testületet, hogy 
hatalmazza fel ezzel a feltétellel a szerződés megkötésére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

88/2015./XI.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést kössön 
az önkormányzati utak hómentesítésére 6.500,- Ft/ÁFA/óra összeg ellenében Lábel László, helyi 
vállalkozóval. 
Az önkormányzat a fenti munkálatok fedezetét a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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d./ Közös hivatal dolgozóinak jutalmazása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy véleménye szerint a hivatalban dolgozók 
munkabére nagyon alacsony, ezt ebben az évben úgy tudnák kompenzálni, ha kapnának jutalmat. 
Javasolja ennek érdekében, hogy az önkormányzat emelje meg az intézmény finanszírozását 334.383,- 
Ft összeggel.  
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

89/2015./XI.17./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megemeli az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 
intézmény finanszírozására fordított támogatást 334.383,- Ft összeggel az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy  a Magyar Posta Zrt. leveléről  közterület 
foglalás ügyében. Elmondja, hogy oly módon kíván intézkedni, hogy felhívja az érintett figyelmét, 
hogy vagy a nem egyetemleges szolgáltatás után fizet közterület foglalás díjat, vagy nem végez ilyen 
tevékenységet.  
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához  zárt ülés tartását  rendeli el 18 órakor. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


