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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-12/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 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 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
Lakosság köréből megjelent:   2  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. Szoc. rendelet módosítása Horváth Mária 

 jegyző 
 
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Orbán Sándor 

Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) polgármester 
 
3. Szoc. tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Orbán Sándor 
 polgármester 
 
4. Vegyes ügyek 
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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 : 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: 
 

14/2016./XII.15./ Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület 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. 

 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
házirendje 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1036/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

101/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 



 

 
 

4 

b./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1036/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

102/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Nagytevel Önkormányzat 2017. évi munkaterve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

103/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Önkormányzat 2017. évi munkatervét a 
melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : Orbán Sándor Polgármester 

 
 
 
 
b./ A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások áttekintése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

104/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
kívánja emelni a helyi szolgáltatások díjait 2017. január 
1. napjától. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
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c./ 2017. évi belső ellenőrzési terv 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1123/2016. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

105/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: 2018. április 30. (beszámolásra) 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 

 
 
d./ Háziorvos működési feladatellátási szerződéssel kapcsolatos kérelem 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 49/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a háziorvos módosítani szeretné a körzetben a 
rendelés időtartalmát. A nagyteveli rendelés változatlan lenne, ezért javasolja a kérelem 
szerinti rendelési idő elfogadását. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

106/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvos – melléklet szerinti – 
rendelési idejét, s az ezzel kapcsolatos feladatellátási szerződés módosítását. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos módosított szerződés  
aláírására. 
Határidős: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 
 
 
 
 
e./ Tájépítészeti terv készítése a településre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy most sor került a fásításra, szeretné azonban, ha 
minél jobban szépülne a település. Ehhez szükségét látná szakember bevonására, és megfelelő 
terv készítésére. Előzetes érdeklődés alapján bruttó 45.000.-Ft összegért csinálnának 
tájépítészeti tervet a falura. Javasolja ennek elfogadását. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

107/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
településre készíttessen tájépítészeti tervet, maximum bruttó 45.000.-Ft összegért. A terv 
költségét az önkormányzat a 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
f./ Nyugdíjasok karácsonyi támogatás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
  
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a módosított helyi rendelet alapján 10.000.-Ft 
karácsonyi támogatást nyújtson az önkormányzat a nyugdíjasok részére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

108/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a  pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a karácsonyi 
támogatás összegét 2016. évben 10.000.-Ft/fő összegben határozza meg.  
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 

g./ Mikuláscsomag a 0-14 éves és általános iskolás gyermekek részére 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
  
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a 0-14 éves és még általános iskolás gyermekek 
részére biztosítson az önkormányzat 1.500.-Ft értékű mikuláscsomagot. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

109/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyteveli 0-14 éves és általános iskolás 
gyermekek részére 1.500.-Ft értékű mikuláscsomagot biztosit. A csomagok fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése 107060 szociális feladatok terhére biztosítja. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a csomagok beszerzésére és átadására. 
Határidő: 2016. december 6. 
Felelős Orbán Sándor polgármester 
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h./ 2017. évi naptár rendelése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
  
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy minden nagyteveli család kapjon egy naptárat, 
amelyen nagyteveli képek lennének. A naptár költsége minimum 300 db  esetén 800.-Ft. 
Nagyon sok szép képet talált Nagytevelről. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

110/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
készíttessen 2017. évi  nagyteveli képekkel ellátott naptárat, darabonként 800.-Ft összeg 
ellenében. Egyben utasítja a testület a polgármestert, hogy annak elkészülte után 
gondoskodjon a családok részére történő kézbesítésről. A naptárak költségének fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. január 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
i./ Óvodai Szülői Munkaközösség által szervett bál 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester szóbeli előterjesztést tesz, hogy ingyenesen biztosítsák az Óvodai 
Szülői Munkaközösség részére a tornatermet a szilveszteri bálra, mivel a szülők hozzá 
fordultak ez ügyben. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

111/2016./XI.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen biztosítja az óvoda szülői 
munkaközösségének, hogy az önkormányzat ingatlanában – tornaterem – szilveszteri 
jótékonysági bált rendezzen. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Horváth Mária jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az orvosi ellátásokról szóló helyi 
önkormányzati rendelet módosítása folyamatban van a rendelet-tervezet elküldésre került a 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.), illetőleg egyéb 
véleményező szervezetnek. 
 



 

 
 

8 

 
 
Orbán Sándor polgármester a 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 
 
 
 
 
 
 


