
 
 
 
Szám: U/200-3/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL  
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. február 25. napján 18 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/200-3/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 25. 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 
 

 
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. Óvoda fenntartói jogának átadása Orbán Sándor 

      polgármester 
   

 
2. 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: Óvoda fenntartói jogának átadása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel 
határozatát, amellyel megkeresték az önkormányzatot. A határozatban kérik a Közös 
Fenntartású Ugodi Óvoda Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvoda fenntartásának átvételét, a 
hatékonyabb és elmélyültebb nemzetiségi oktatás céljából. 

Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az idei költségvetési törvényben 
meghatározott, a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzatokat megillető 
átlagbér alapú támogatás összege az óvodák esetében megegyezik a települési önkormányzatok 
által igényelhető támogatással (a törvény 2. melléklet II. pont 1., 4. és 5. alpontjai). 

A működési támogatás viszont több mint kétszerese: míg a települési önkormányzatok számára 
az állam a költségvetési törvény 2. mellékletének II/2. pontjában az óvodák működtetésére 
gyermekenként 97.400 Ft alaptámogatást biztosít, addig a települési nemzetiségi 
önkormányzatoknak a törvény 7. mellékletének II/1. pontja gyermekenként 200.000 Ft 
működési támogatást állapít meg. 

Tájékoztatja még a testületet, ha Nagytevel Község Önkormányzata egyetért a fenntartói jogok 
átvételével kötelezettséget kell vállalnia, hogy a jövőben az esetlegesen keletkező működési 
hiányt finanszírozzák, valamint biztosítják az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi, 
számviteli, igazgatási feladatok ellátását, amennyiben azt a nemzetiségi önkormányzat nem 
tudja teljesíteni.  Az intézmény feladatellátási helyéül szolgáló ingatlant és a feladatellátását 
szolgáló vagyont ingyenesen átadja a német nemzetiségi önkormányzat vagyonkezelésébe. 
Összegezve a nemzetiségi önkormányzat nem veszíthet az intézmény átvételével. Az 
önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdése 6. pontja alapján, a helyben biztositandó ellátás felelőse, az óvodai nevelés 
átadásával, nem mentesül a működtetés felelőssége alól.  

 
Az intézmény fenntartói jogának átvételével magasabb minőségű nemzetiségi oktatás 
valósulhatna meg az óvodában, ezért javasolja az intézmény átvételét. 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy lépésről-lépésre haladjanak, egyeztessenek a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata anyaga alapján. Van-e konyha az óvodában 
amit működtetni kell? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a konyhát már régen megszüntette az 
önkormányzat, Ugod Község Önkormányzatától vásárolják az élelemet a szociális étkezőknek 
és az óvodásoknak is. 
 
Bérces Antal alpolgármester javasolja, hogy akkor a meglévő konyha helyiséget, amit időnként 
használ az önkormányzat, alakítsák át a gyermekek altató helyiségének, mert jelenleg a 
foglalkoztatóban történik az altatás. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy ha lesz olyan pályázat, amely óvodai melegítő 
konyha kialakítására, felújítására szól, akkor azt megcélozzák. Egyébként szinte minden 
óvodában a foglalkoztató helyiségben altatják a gyermekeket. 
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Bérces Antal alpolgármester elmondja, hogy mindig is támogatta a német nemzetiségi oktatást, 
mivel saját maga is a német nemzetiséghez tartozónak vallja magát.  
Támogatja a kezdeményezést, azonban óvónői részéről hosszútávon gondot lát. Mikor megy 
nyugdíjba a tagintézmény vezető óvónő? A másik óvónő végzettsége megfelel-e az 
előírásoknak, úgy tudja, hogy nem rendelkezik a német oktatáshoz szükséges végzettséggel. Új 
intézmény jön-e létre, ha igen, rendelkezik-e a tagintézményvezető óvónő a szükséges 
végzettséggel? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a maga részéről támogatja a feladat átadását. A 
tagintézményvezető óvónő a német oktatáshoz szükséges végzettséggel rendelkezik. Új 
intézmény jön létre, ezért annak a vezetőjére vonatkozó állásra pályázatot kell meghirdetni. A 
pályázatra bárki jelentkezhet. Sajnos azonban még a nem nemzetiségi intézmények vezetői 
állására sem igen jelentkeznek. Amennyiben nem lesz jelentkező, a meglévő német oktatáshoz 
szükséges képesítéssel rendelkező óvónő megbízható egy évre a vezetői feladatok ellátására. 
Az országos német önkormányzat ösztöndíjat hirdetett a német nemzetiségi óvónők 
felsőoktatási képzésére. Azon kellene gondolkodni, hogy közelben lakó és helyben maradó 
fiatalok megismerjék ezt az ösztöndíj pályázatot, s talán felkelti az érdeklődésüket ez a pálya.  
 
Peng Cecília képviselő annak a véleményének adott hangot, ha híre megy egy jól működő 
német nemzetiségi óvodának, még Pápáról is hozhatnak gyerekeket. Propagálni kellene 
mindenkinek, minden helyen. 
 
Bérces Antal alpolgármester mi a vélemény az oktatásról? 
 
Peng Cecília képviselő az oktatással nincs gond, a gyermekek képességei különbözőek, jelenleg 
pl. sok a beszédhibás gyermek. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel 
Óvodafenntartó Társulási megállapodását módosították, ezért lehetővé vált, az abból való 
kilépési szándék jelzése 2019. február 28. napjáig. Javasolja, a társulásból való kilépést, a 
döntést a feladat átadásának szándékáról, s az ehhez szükséges kötelezettség vállalást. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

25/2019./II.25./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete ki kíván lépni az Ugod-Bakonyszücs-
Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntartó Társulásból 2019. szeptember 1. napjával, mivel a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel átveszi ezen időponttól az óvodai feladatok 
ellátását. Utasítja a testület a polgármestert, hogy a határozatot közölje a társulásban résztvevő 
önkormányzatokkal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

26/2019./II.25./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata támogatása esetén átadja a jelenleg még az Ugod-
Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntartó Társulási Tanácsa (8564 Ugod, 
Kossuth u. 32.) fenntartásában lévő és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 6. pontja alapján Nagytevel Község Önkormányzata, 
mint a helyben biztositandó ellátás felelőse az óvodai nevelést szolgáló Közös Fenntartású 
Ugodi Óvoda Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvoda (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.), 
fenntartói jogát a 2019/2020. tanévtől/nevelési évtől. 
A Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagytevel által a 2018/2019.nevelési évtől átvenni kívánt jelenleg még a Közös Fenntartású 
Ugodi Óvoda Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvoda, esetlegesen keletkező működési 
hiányát finanszírozza, illetve amennyiben a nemzetiségi önkormányzat azt nem tudja teljesíteni, 
úgy az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatokat 
továbbra is ellátja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. Továbbá kötelezettséget vállal a képviselő-testület arra, hogy az intézmény 
működési engedélye kiadása iránti kérelem benyújtását megelőzően ingyenesen az átvevő, 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagytevel, vagyonkezelésébe adja az átvett intézmény 
feladatellátási helyéül szolgáló – Nagytevel, Kossuth u. 56. szám alatt lévő, 102 hrsz ingatlan 
teljes alsó szintjét, amely eddig is az óvodai feladatokat látta el – ingatlant, és a feladatellátást 
szolgáló vagyont. 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 

2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 3/2019.(II.25.) 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: 
 

6/2019./III.8./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az első 
lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 3/2019.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi. 
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Orbán Sándor polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja 
alapján méltatlansági eljárás lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 18 óra 15 perckor. 
  

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 
 


