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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/105-9/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 13. 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 képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Távol maradt: Wurm András képviselő 
 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 
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. A közösségi együttélés alapvető szabályait Horváth Mária 

sértő magatartásokról rendelet-alkotás jegyző 
  
2. SzMSz módosítása Horváth Mária 

 jegyző 
3. Vegyes ügyek 
 
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Orbán Sándor 

Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) polgármester 
 

5. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Orbán Sándor 
 polgármester 
 

6. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása „téli Orbán Sándor 
rezsicsökkentés” (zárt ülés) polgármester 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról rendelet-
alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Peng Cecília képviselő elmondja, hogy nem támogatja a rendelet elfogadását, mert személyük 
elleni támadásnak veszi. Egyébként is úgy képzelte, hogy képviselőként betekintést nyerhet 
iratokban. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az iratbetekintésnek is szabályai vannak, attól, hogy 
képviselő még nem tekinthet be minden iratba. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal megalkotta 
következő rendeletét: 
 

7/2018./XI.15./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokról szóló önkormányzati rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : SzMSz módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeltét: 
 

8/2018./XI.15./ 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. 
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3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása és 
egységes szerkezete  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/221/2018. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
Társulási Megállapodásának 18. módosítását, valamint 
azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 

 
b./ Külterületi utak  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy szükséges volt a strand felé vezető 
útra csatlakozó önkormányzati murvás út javítása, mivel a csapadék elmosta az utat. A javítás 
költsége 600.000.-Ft. Kéri ennek jóváhagyását, s az összeg biztosítását az önkormányzat 2018. 
évi költségvetése 045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati 
funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 600.000.-Ft 
összeget biztosít az önkormányzat tulajdonát képező 
murvás út javítására, amelynek javíttatásáról – a 
balesetveszély elhárítása érdekében – a polgármester 
gondoskodott. Fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 045160 közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Temetőben lévő harang villamosítása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a testületnek, hogy gondoskodjanak a temetőben lévő 
harang villamosításáról. Előzetes kalkulációk alapján javasolja, hogy erre a célra 200.000.-Ft 
összeget biztosítson a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése 013320 köztemető 
fenntartás és működtetés kormányzati funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft 
összeget biztosít a temetőben lévő harang villamosítására. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. 
Fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése  
013320 köztemető fenntartás és működtetés kormányzati 
funkció terhére biztosítja a testület. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
d./ Favásárlás közterületre  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja a testületnek, hogy folytassa az önkormányzat fák 
ültetését azokban az utcákban, ahol elkészült a járda. A tervek szerint ez 300.000.-Ft összeggel 
többe került, mint amit erre a célra a költségvetésben terveztek. Javasolja, hogy a jelezett 
összeggel növeljék meg az erre a célra felhasználható összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 066010 zöldterület kezelés kormányzati funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 300.000.Ft 
összeggel megnöveli a költségvetésben fák beszerzésére 
tervezett összeget, egyben felhatalmazza a polgármestert 
a fák beszerzésére és elültetésének megszervezésére. Fenti 
összeget a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 066010 zöldterület kezelés kormányzati 
funkció terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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e./ Veszélyes fák kivágása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a járdaépítés során több veszélyes fát 
ki kellett vágatnia, hogy zavartalanul építhessék a járdát. Ennek költsége 200.000.-Ft. Javasolja 
ennek jóváhagyását és a jelzett összeg biztosítását az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
066010 zöldterület kezelés kormányzati funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a veszélyes fák kivágatását, mivel az akadályozta volna a 
járdaépítést, s erre a célra az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 066010 zöldterület kezelés terhére 
200.000.-Ft összeget biztosít. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
f./  Naptár készítése 
 E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az önkormányzat 
készíttessen falinaptárt, melyet házanként biztosítanának. Javasolja, hogy erre a célra az 
önkormányzat 150.000.-Ft összeget biztosítson az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft 
összeget biztosít falinaptár készítésére. Az ezzel 
kapcsolatos feladatok elvégzésére a testület felhatalmazza 
a polgármestert. A megjelölt összeg fedezetét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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g./ Hivatalsegédi állás 6 órássá minősitése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a hivatalsegéd állása legyen 4 órás helyett 6 órás, 
mert a megnövekedett feladatokat nem tudja 4 órában ellátni. Fedezetét az önkormányzat, a 
2018. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsa. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

68/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatalsegédet 
2018. november 1. napjától 6 órás munkaidőben 
foglalkoztassa. Ennek fedezetét az önkormányzat 2018. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
h./ Települési támogatás – karácsonyi 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor javasolja, hogy ebben az évben települési támogatásként 10.000.-Ft-ot kapjanak 
a helyi rendelet szerint az érintettek, az önkormányzat 2018. évi költségvetése 107060 egyéb 
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások kormányzati funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

69/2018./XI.13./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 14/B. §-a alapján a karácsonyi 
támogatás összegét 2018. évben 10.000.-Ft/fő összegben 
határozza meg.  
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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i./ Mikulásnap és mikulás csomag 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a nagyteveli gyermekek részére általános iskolába járó 
korúakig az önkormányzat biztosítson 1.000.-Ft összegű mikulás csomagot, és 50.000.-Ft összeget 
biztosítson a testület a mikulásnapi rendezvényre, az önkormányzat 2018. évi költségvetése 107060 
egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások kormányzati funkció terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

70/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyteveli 
gyermekek részére általános iskolába járó korúakig 1.000.-
Ft összegű mikuláscsomagot és 50.000.Ft összeget biztosít 
mikulásnapi rendezvényre, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 107060 egyéb szociális pénzbeli és 
természetbeni ellátások kormányzati funkció terhére. 
Határidő: 2018. december 6. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
j./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésen foglalkozzon a testület a 
helyi temető rendelettel – kik mennyiért temetkezhetnek a nagyteveli temetőbe -, s a letelepedési 
támogatásról szóló helyi rendelettel – kik milyen feltételekkel kapjanak támogatást-.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

71/2018./XI.13./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat vizsgálja felül 
a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI.28.) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről és a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 7/2011. (II. 11.) önkormányzati rendeleteit. 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 55 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 


