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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-7/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 18. napján 18 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 
 

 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
 
A lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést, s javasolja, hogy a meghirdetett 
napirendek közé kerüljön bele a vegyes ügyek 6. napirendként. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. Egészségügyi alapellátás körzeteiről rendeletalkotás Horváth Mária 
 jegyző 
 
2. Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás Horváth Mária 

körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és a jegyző 
gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 
16/2014. (XII.25.)  önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. Beiskolázási segély Orbán Sándor 
 polgármester 
 
4. Sportpark létrehozására pályázat benyújtásáról döntés Orbán Sándor 
 polgármester 
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5. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Ugod Orbán Sándor 

óvodavezetői pályázat véleményezése polgármester 
 

6. 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. 

 
 
 
 
 

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 : Rendelet-alkotás az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról 
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: 
 

10/2016./VII.31./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 
szóló rendelete a jkv. mellékletét képezi 
 

 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások térítési díjáról, és a gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 
16/2014. (XII.25.)  önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

11/2016./VII.31./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Nagytevel községben biztosítható személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 
díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 16/2014. (XII.25.)  önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi 

 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Beiskolázási segély 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat az idei évben 15.000.-Ft 
beiskolázási segélyt biztosítson a gyermekek részére. Ezt a szociális célra kapott támogatásuk 
lehetővé teszi. 
 
Farkas Péter képviselő 20.000.-Ft/fő összeget javasol. 
 
Orbán Sándor polgármester továbbra is a 15.000.-Ft/fő összeget javasolja, s ha marad a 
kötelezően szociális célra kapott támogatásból akkor a nyugdíjasokat is kellene támogatni. 
 
 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

59/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási segélyt nyújt minden 
nagyteveli lakcímmel rendelkező, és Nagytevelen életvitelszerűen élő: 
általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató 
részére 15.000,- Ft/fő összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők - 
2016. augusztus 19-étől 2016. augusztus 31-ig. 
Fenti határidő jogvesztő. (Aki a fenti időtartam alatt nem él ezen jogával, később már nem 
élhet.) 
A képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
szociális feladatok 107060 kormányzati funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d : Sportpark létrehozására pályázat benyújtásáról döntés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 862/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

60/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Programban” való részvételre, D típusú sportparkra. A képviselő-testület a sportpark helyét, 
az önkormányzat tulajdonát képező, Nagytevel 333 hrsz-ú ingatlanon biztosítja. Utasítja a 
testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Ugod óvodavezetői pályázat 
véleményezése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a 780/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

61/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugod-Bakonyszücs-Nagytevel-Nagytevel  
Óvodafenntartó Társulási Tanács által meghirdetésre került Közös Fenntartású Ugodi 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére érkezett 
Bajnerné Horváth Barbara pályázatát támogatja. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a.) Tornacsarnokban lévő vizesblokkhoz ajtók vásárlása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a tornacsarnokban lévő fürdők ajtai teljesen 
elhasználódtak, acél ajtók beszerzésére került sor 234.316.-Ft összegben. Kéri, hogy ezt a 
beszerzést hagyja jóvá a testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére. 
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Nagytevel  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a polgármester által az önkormányzat 
tulajdonát képező tornacsarnok vizesblokkjához beszerzett acélajtók megvásárlásának 
szükségességével, s biztosítja ennek fedezetét 234.316.-Ft összegben az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
b.) Futballpályán lévő öltözőhöz előtető készítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a régóta tervezte az SE az előtető elkészítését, 
annyira régen, hogy az erre a célra biztosított fa időközben használhatatlanná vált. Javasolja 
az előtető elkészítését az önkormányzat által, s kéri, hogy  a testület az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítson erre a célra 250.000.-Ft-ot. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000.-Ft összeget biztosit az önkormányzat 
2016. évi költségvetése tartaléka terhére a sportöltöző előtetőjének elkészítésére. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos anyagok beszerzésére és a tető 
elkészíttetésére. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
c.) Óvoda belső felújítása (festése, parketta felújítása) 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja az óvónők jelezték, hogy szükséges lenne az óvodában 
festésre a parketta csiszolására és lakkozására. Eredetileg úgy tervezték, hogy csak az anyagot 
kell megvenni a parketta felújításához, mert azt a szülők elvégeznék. Utoljára azonban az 
óvónő úgy tájékoztatta, hogy a felújítás időpontjában a szülők nem érnek rá. Javasolja, hogy 
az óvoda felújítására biztosítson a testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka 
terhére 500.000.-Ft-ot, ez az összeg fedezi az anyagok és munkadíjak költségét is, 
amennyiben a szülők mégis vállalnák a parketta felújítását, akkor ez az összeg várhatóan 
csökkeni fog. 
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Farkas Péter képviselő a szülők nevében elmondja, hogy egyeztetni fog a többi apukával, 
hogy meg tudják-e oldani az adott időpontban a felújítást. Nem a szándékkal volt a gond, 
hanem az időponttal. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft összeget biztosit az önkormányzat 
2016. évi költségvetése tartaléka terhére az óvoda helyiségeinek festésére és a parketta 
felújítására. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos anyagok 
beszerzésére és a munka elvégeztetésére. 
Határidő: 2016. augusztus 20. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
d.) Mosoly Egyesület támogatás kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja az egyesület kért támogatást, nem javasolja támogatni, 
mivel nincs helyi kötődése. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
támogatja a Mosoly Egyesületet. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
e.) Közvilágítás korszerűsítése, sorcsere 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy rendszeres az égőkkel kapcsolatos gond, túl 
gyakori a csereigény. Az Eon adott ajánlatot sorcserére, mellyel ez a probléma 
kiküszöbölhető. Amennyiben – esetleges hálózat felújítás miatt - a szerződéstől elállnak, 
akkor kellene az önkormányzatnak 350.000.-Ft időarányos részét megfizetnie. Javasolja, hogy 
hatalmazza fel a testület az Eon-nal kötendő szerződés aláírására. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a közvilágítás 
sorcserére kössön szerződést az Eon-nal. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
f.) Óvodai kirándulással kapcsolatos kérelem 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a szülői munkaközösség kérelmét, mely szerint az 
óvodai, már lezajlott és finanszírozott kiránduláshoz (óvónők és gyerekek részéhez) kérnek 
támogatást. A maga részéről nem támogatja a kérelmet, mert az önkormányzat szinte erején 
felül járul hozzá az óvoda működéséhez. 
 
Peng Cecília képviselő elmondja, hogy a szülői munkaközösség képviseletében ő nyújtotta be 
a kérelmet. Már nem kívánja, hogy szavazzon róla a testület. 
 
 
 
 
 
g.) Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására – Nagytevel, Kossuth, Jókai és a Petőfi utcákban járdák 
felújítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester  
(Előterjesztés a 822/2016. sz. ü.i. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy elkészült a korábbi döntésnek megfelelően a 
jelzett járdákra a költségvetés, melynek összege bruttó 11.009.972.-Ft. Ez több, mint a 
megpályázható 10.000.000.-Ft, ezért az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia, hogy 
ezen összeget saját költségvetése terhére biztosítja. Javasolja, hogy az önkormányzat a 
különbözetet, 1.009.972.-Ft összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka 
terhére biztosítsa az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása pályázathoz és a megvalósításhoz. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2016./VII.18./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az 54/2016. 
(VI.14.) határozatát: 
az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meghirdetett – a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti – az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására. A pályázat célja Nagytevel községben a járdák felújítása a Kossuth,  a Jókai és 
a Petőfi utcákban, melynek költségvetés szerinti beruházási összköltsége bruttó 11.009.972.-
Ft. Ezen összeg meghaladja az önkormányzatot megillető támogatási összeget – 10.000.000.-
Ft -, ezért az önkormányzat a 2016. évi költségvetése tartaléka terhére, ezen célra 1.009.972.-
Ft összeget biztosit.   
Utasítja a testület a polgármestert, és a közös hivatal jegyzőjét, hogy gondoskodjanak a 
pályázat benyújtásáról. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 
50 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


