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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/105-5/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 14. napján 16 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 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendek megtárgyalását. 
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló Horváth Mária 

 jegyző 
  
2. Nagytevel Önkormányzat 2017. évi Orbán Sándor 

 költségvetés módosítása polgármester 
 
3. Nagytevel Önkormányzat 2017. évi Orbán Sándor 

zárszámadás polgármester 
 

4. Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló Horváth Mária 
  jegyző 

 
5. 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 :  Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló 
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: 
 

27/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje 
meg. 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős  : Horváth Mária jegyző 
 
 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Nagytevel Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2018./V.30./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi. 

 
 
 
3./  N a p i r e n d : Nagytevel Önkormányzat 2017. évi zárszámadása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2018./V.30./Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2017. évi zárszámadása a jkv. mellékletét képezi. 
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4./ N a p i r e n d : Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/879/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

28/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
5./  N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Mini bölcsőde kialakítása az óvodában 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a közösen fenntartott óvodát, Ugod 
Község Önkormányzata beruházásában mini bölcsődével kívánják bővíteni 2018. szeptember 
1. napjától. Erről határozott a tanács. Az alapitó okirat módosításához szükséges a fenntartó 
önkormányzatok véleményezése is. Javasolja, hogy értsenek vele egyet, mert a nagyteveli 
gyermekek is az intézményhez tartoznak, ezért őket is fel kell venni, ha lesz elegendő hely. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

29/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete  
megismerve az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-
Nagytevel Óvoda Fenntartó Társulási Tanács határozatát, 
az abban foglaltakkal, mely szerint 2018. szeptember 1. 
napjától a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 
minibölcsődével bővül, egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
b./ Defibrillátorhoz önrész biztosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Nagyteveli SE pályázaton 
defibrillátort kapott. Ehhez szükséges volt önrészt biztositani, melynek összege 50.000.-Ft. 
Javasolja, hogy ezzel a összeggel növeljék meg az SE támogatását az önkormányzat 2018. évi 
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költségvetése tartaléka terhére. Az eszköz működtetését úgy tervezik, hogy hét közben a 
hivatalban lenne, a hét végén megrendezésre kerülő meccsekre pedig kivinnék. Az SE részéről 
is van aki a kezelésével kapcsolatos tanfolyamot elvégezte, a hivatalban pedig Obermajer 
Andrásné végzett tanfolyamot. Remélhetőleg szükség esetén biztositani tudják az eszközt. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

30/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft 
összeggel megnöveli a Nagyteveli SE támogatását, 
defibrillátorral kapcsolatos pályázat önerejének 
biztosítására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 c./ Energetikai tervek 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/932/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a múlt évben kiválasztott szakértő 
nem vállalta a tervek elkészítését, ezt azonban csak a közel múltban közölte. A terveknek már 
meg kellene lenni, ezért a tavalyi évben adott ajánlatok közül javasolja, hogy a Wattmanager 
Kft. ajánlatát fogadja el a testület, mely szerint 249.000.-Ft + ÁFA összegért készítenék el a 
terveket. Fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetés tartaléka biztosítja. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

31/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Wattmanager Kft. ajánlatát az energetikai tervek 
elkészítésére 249.000.-Ft +ÁFA összeg ellenében. A 
megjelölt összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazz a 
testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1043/2018. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az egyesület a tavalyi évben nem 
költötte el a támogatást, visszautálták azt, hogy az idei évben használhassák fel, mert idén 
nagyon rendezvényük lesz. Javasolja, hogy az elmondottak figyelembe vételével 240.000.-Ft 
támogatást biztosítsanak részükre, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

32/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Nagytevel részére 240.000.-Ft támogatást 
biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
e./ Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

33/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel részére 50.000.-Ft 
támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ Falunapi fagylalt 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a 2018. május 26-i falunapon biztosítsanak a 
nagyteveli gyerekeknek 14 éves korig 2 gombóc fagylaltot/fő, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

34/2018./V.14./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nagyteveli gyerekeknek 14 éves korig 2 gombóc/fő 
fagylaltot biztosít a 2018. május 26-i falunapon. Ennek 
költségeit az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. május 26. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Vargáék első fokon elvesztették a 
pert.  
Az orvosi rendelő felújítása várhatóan augusztus végére befejeződik. 
Az óvoda 2017. működtetéséhez  –  a 2017. évi költségek ismeretében – 3,9 millió forinttal kell 
az önkormányzatnak hozzájárulni. 
 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 30 perckor. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


