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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-3/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29. napján 17 órakor 
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 
 

C./ A lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
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. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, Horváth Mária 
 valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális jegyző 
 és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) 
 önkormányzati rendelet módosítása 

 
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól Horváth Mária 
 és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről jegyző 
 rendeletalkotás 
 
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 : 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) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

4/2016./III.30./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület 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. 

 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
jogkövetkezményeiről rendeletalkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

29/2016./III.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletalkotást. 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda átszervezése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 332/2016. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy egy kicsit előbbre jutottak az átszervezéssel,  mint az 
szükséges lenne. A tagintézmény vezető megbízása lejár 2017-ben, ha átszerveznék az intézményt, s 
telephely lenne a jelenlegi nagyteveli tagintézmény,  akkor  nem kellene  az önkormányzatnak vezetői 
pótlékot fizetni, s a jelenlegi vezető tovább foglalkoztatásához sem kellene plusz végzettség. Azt 
javasolja, hogy az átszervezést a nagyteveli tagintézmény vonatkozásában egyelőre nem támogassa 
testület, mivel az nem szükséges. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

30/2016./III.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös 
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda átszervezését azzal a 
feltétellel fogadja el, hogy a nagyteveli óvoda marad a Közös 
Fenntartású Ugodi Napköziotthonos Óvoda Nagyteveli 
Német Nemzetiségi Tagóvodája. 
A testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az 
érintetteket értesítse ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
b./ Járdaépítés Rákóczi, Kossuth utcákban 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az idei évben az önkormányzat a Rákóczi utcában és a 
Kossuth utca elejében lévő járdákat újítsa fel. Konstrukciónak javasolja, hogy a bevált tavalyi forma 
szerint az anyagot vásárolja meg az önkormányzat, a kivitelezésre pedig kérjen ajánlatot a 
polgármester. 
 
Peng Cecília képviselő kérdezi, hogy meddig lesz felújítva a járda: falig, illetőleg kerítésig, vagy két 
szegély közé. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, az általános, hogy falig, illetőleg kerítésig építik meg a járdát, 
csak azokon a helyeken térnek el ettől, ahol szükséges. 
 
Béces Antal alpolgármester javasolja, hogy ahol szélesebb járdát építenek fizettessék meg az ingatlan 
tulajdonosával. 
 
Orbán Sándor polgármester ennek nem látja szükségét, mivel nem jelent akkora terhet az 
önkormányzatnak, hogy érdemes lenne vele kalkulálni. 
Elmondja még, hogy a múltkori ülésen felvetődött a játszótér témája. Megbeszélte az óvónőkkel 
kinyitják az óvoda udvarát a kisgyermekesek részére, csak este be kell zárni. 
 
Peng Cecília képviselő elmondja, hogy nagy teret szeretne játszótérnek.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

31/2016./III.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza  
a polgármestert a járda felújításához szükséges anyagok 
beszerzésére, s utasítja, hogy szerezzen be ajánlatokat a 
járdaépítésére. A testület a felújítás fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése 045160 kormányzati 
funkció terhére biztosítja. 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Kőtörőgép bérlése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Tapolcafő felé vezető földút nagyon 
használhatatlan állapotba került. Szükséges lenne a javítása. Érdeklődött a megfelelő műszaki 
állapotba hozásának feltételeiről. S ajánlottak az önkormányzat részére egy kőtörő gép használatát. Ez 
a gép, amely 20-30 cm mélységig minden követ összetör apró darabokra. Ezt követően gléderezni és 
hengerezni kellene az utat. A környező földek tulajdonosai közül Varga Sándor maga ajánlotta 
segítségét. Utána néz ennek a konstrukciónak, konkrét bekerülési költségek figyelembe vételével és 
tájékoztatni fogja a testületet. 
 
 
d./ Nagytevel 9/1 hrsz. értékesítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy végre van érdeklődő az önkormányzat telkére. Ismerteti a 
kérelmezőket. S reményét fejezi ki, hogy a CSOK következtében még több Nagytevelen letelepedni 
kívánó fiatal érdeklődő lesz az önkormányzatnál.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

32/2016./III.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete el kívánja adni az önkormányzat tulajdonát képező 
Nagytevel 9/1 hrsz-ú 1344 négyzetméter beépítetlen területet 900.000,-Ft összeg ellenében  ½ részben 
László Szabolcs (sz: Pápa, 1971.12.12., an: Farber Mária) Pápa, Vajda Péter lkt. 12. épület, I. emelet 3 
ajtó és ½ részben Lászlóné Füredi Evelin (sz: Pápa, 1980.09.16., an: Soós Irén)  
Pápa, Vajda Péter lkt. 12. épület, I. emelet 3 ajtó sz. alatti lakosok részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adás-vételével kapcsolatos szerződés 
aláírására. Az ingatlan adás-vételéből származó bevétellel az önkormányzat a 2016. évi költségvetése 
tartalékát növeli. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 órakor 
bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


