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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: 192-13/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 12. napján 9 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – polgármesteri hivatal 
 
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 
 
 
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. Fák beszerzése közterületre Orbán Sándor 
 polgármester 
 
2. Középiskolai tanulók közösségi munkavégzése 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. 
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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 : Fák beszerzése közterületre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a további felmérések és igények alapján szükséges lenne 
még 20 db fa beszerzése. Javasolja a fák megvásárlását az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
066010 zöldterület kormányzati funkció terhére biztosítsa.  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

130/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert további 20  db gömbkőris megvásárlására 7.400.-Ft + ÁFA/db 
összegért, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 066010 zöldterület 
kormányzati funkció terhére biztosítja. Utasítja a testület a polgármestert, hogy a fák elültetéséről a 
közcélú foglalkoztatottak bevonásával gondoskodjon. 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Középiskolai tanulók közösségi munkavégzése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 1144/2016. sz. üi.) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja ahhoz, hogy a diákok az önkormányzatnál végezzék el a 
kötelező közösségi munkájukat szerződést kell kötni az önkormányzatnak az adott oktatási 
intézménnyel. Javasolja, hogy általánosságban hatalmazza fel a testület erre, mivel a nagyteveli 
gyermekek különböző oktatási intézményekbe járnak, s nem szeretné, ha bármelyik gyermeket is 
hátrány érné. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

131/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nagyteveli 
gyermekek közösségi célú munkavégzése érdekében az adott középiskolai hallgató oktatási 
intézményével szerződést kössön a közösségi munka biztosítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Az óvoda és a hivatal épületével kapcsolatos pályázat előkészítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja ahhoz, hogy az önkormányzat pályázni tudjon a várható 
energetikai pályázatra elő kellene készíteni azt. Szükséges lenne energetikai felmérésre, számításra és 
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különböző tervekre. Javasolja, ennek előkészítését, mivel e feladatok elvégzése nélkül nem lehet 
pályázatot benyújtani. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

132/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Nagytevel, Kossuth u. 56. sz. alatt lévő – óvoda és hivatal – ingatlan energetikai 
felújításáról szóló pályázathoz szükséges energetikai felmérések, tervek elkészítéséről gondoskodjon. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat a 2016. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: folyamatos a pályázat benyújtásáig 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
b./ Polgármesteri tisztség ellátása, SZMSZ módosítása 
E l ő a d ó : Bérces Antal alpolgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a polgármesteri tisztség ilyen szintű ellátása 
igen nagy elfoglaltsággal jár. Munkaidejének kb. 80 %-a ezzel telik. Eddig ezt a falu érdekében 
megengedhette magának. Most azonban a másik munkája okán olyan változások vannak, hogy neki el 
kell döntenie, hogy melyik irányba folytassa. Kéri képviselőtársait, mindenki mondja el az üggyel 
kapcsolatos véleményét, ezzel megkönnyítve döntését. 
 

Bérces Antal alpolgármester elmondja, hogy többször egyeztetett a polgármesterrel, hogy ezeket a 
feladatokat, amelyeket ellát emberi léptékkel lehetetlen másodállásban ellátni. Nagyon sok feladatot ad 
az emberek irányítása, a pályázatok előkészítése, a strand üzemeltetése. Javasolja, hogy – ha a 
polgármester egyetért – a polgármester 2016. január 1. napjától főállásban lássa el a feladatait. A 
finanszírozást illetően a parlament most fogja tárgyalni a polgármesterek illetményének emeléséről 
szóló jogszabályt. A tervezet szerint, melyet olvasott az adóerő képesség függvényében vagy 100 %-
ban, vagy 75 %-ban fogja a központi költségvetés finanszírozni a polgármester illetményét. Ez azt 
jelenti remélhetőleg nem jelent plusz terhet az önkormányzatnak a főállású polgármester fizetése. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy időnként tényleg sok az ellátandó feladat, melyet úgy érzi 
szinte képtelenség másodállásban ellátni, mivel ő mindenből a maximumot kívánja kihozni. 
 
Wurm András képviselő örülne neki, ha a polgármester ezentúl főállásban látná el a feladatait. 
 
Farkas Péter képviselő is csak támogatja a felvetést. 
 
Peng Cecília képviselő is egyetért az elhangzottakkal. 
 
Orbán Sándor polgármester kéri, hogy a testület zárja ki a döntéshozatalból személyes érintettsége 
miatt. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

 
133/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:   
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete kizárja Orbán 
Sándor polgármestert a polgármesteri tisztség ellátásával 
kapcsolatos döntéshozatalból személyes érintettsége miatt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bérces Antal alpolgármester 

 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

134/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:   
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megváltoztatja 
a polgármesteri tisztség ellátásának módját; 2017. január 1. 
napjától a polgármesteri feladatokat a polgármester 
főállásban látja el, a polgármester egyetértésével. 
A polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
71. § (4) bekezdés alapján, költségtéritését pedig a (6) 
bekezdés alapján állapítja meg a testület. Fedezetét az 
önkormányzat a mindenkori költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. január 1. napját követően folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta a  
következő rendeletét: 
 

15/2016./XII.20./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:   
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
 
c./ Napelemek elhelyezésére szolgáló területen az előzetes engedélyekhez hozzájárulása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy megkereste egy cég azzal a céllal, hogy az önkormányzat 
belterületi területeire elhelyezne napelemeket. Egyenlőre csak az a kérésük, hogy az önkormányzat 
hatalmazza fel őket, hogy eljárjanak az E-on felé az önkormányzat képviseletében és választ kapjanak 
arra, hogy a napelemek elhelyezése esetén befogadja-e az E-on a megtermelt energiát. 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

134/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:   
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy felhatalmazást adjon az E-on-nál történő 
eljárásra. (Napelemek elhelyezése esetén a megtermelt 
energia befogadása iránti eljárásra.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 

 
 

d./ Jutalom biztosítása az önkormányzat foglalkoztatottjai részére 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által alkalmazott személyek munkájával 
nagyon elégedett. Szeretné, ha ezt az önkormányzat jutalommal is honorálná, hiszen a bérek nem túl 
magasak. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson erre a célra bruttó 387.000.-Ft összeget plusz a 
járulékokra az önkormányzat költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

135/2016./XII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:   

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 387.000.-Ft + járulékai összeget biztosit az 
önkormányzat által alkalmazott személyek jutalmazására az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a polgármestert a jutalomkeret felhasználására. 
Határidő: 2016. december 20. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 10 órakor 
bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


