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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/200-7/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 29. napján 18 
órakormegtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Peng Cecília, Wurm 
András képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Távol maradt: Farkas Péter képviselő 
 
A lakosság köréből megjelent: 2 fő 

 
Meghívottak: Babits Emil NNÖ elnök 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 fő 
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. Beiskolázási segély                  Orbán Sándor 

         polgármester 
 
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz    Horváth Mária 
    csatlakozás   jegyző 

 
3. Települési önkormányzatok szociális célú                Orbán Sándor  
     tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra   polgármester 
     pályázat benyújtása  

 
4. Vegyes ügyek 
 
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. 
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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 :  Beiskolázási segély 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat az idei évben is 15.000.-Ft 
beiskolázási segélyt biztosítson a gyermekek részére. Ezt a szociális célra kapott támogatásuk 
lehetővé teszi. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

50/2019./VII.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 14/A §-a alapján az iskolakezdési támogatás 
összegét az alábbiak szerint határozza meg 2019. évben: 
általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató részére 
15.000,- Ft/fő összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők -  
A képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
szociális feladatok 107060 kormányzati funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/1654/2019. sz. üi. alapján) 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1619/2019. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a belügyminiszter - 
és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. Javasolja a 
pályázat benyújtását, valamint az ezzel kapcsolatos önerő 1000.-Ft+ÁFA, valamint a fuvar 
költségének biztositásását az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

52/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására, 46 köbméter 
kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a támogatáson felül 46.000.- Ft + ÁFA összeg 
önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat a 
szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos 
fedezetet a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a testület a polgármestert, 
hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2019. augusztus 1.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
4./  N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Nagytevelről készült könyv költségei 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor tájékoztatja a testületet, hogy a könyv nyomdai költsége bruttó 1.338.300.-Ft, a 
lektorálási költség pedig 674.761.-Ft. A költségekhez hozzájárul a nemzetiségi önkormányzat is 
pályázati támogatással elnyert 300.000.-Ft összeggel, ezért az önkormányzat költsége összesen 
1.713.061.-Ft. Javasolja, hogy a jelzett összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka 
terhére biztosítsa. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

53/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagytevelről szóló könyv költségeihez – nyomdai költség, 
lektorálás – 1.713.061.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 
2019. évi költségvetése tartaléka terhére. Felhatalmazza a 
testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések 
megkötésére és megrendelésekre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” és „Eszközfejlesztés belterületi 
közterület karbantartására” 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor tájékoztatja a testületet, hogy kiírásra kerültek Magyar Falu Program keretében 
„Temető fejlesztése” és „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” programok. 
Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatok ennek keretében a temető kerítésének 
felújítására, valamint különböző eszközök beszerzésére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

54/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében 
„Temető fejlesztése” program keretében a temető 
kerítésének felújítására, valamint „Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” program keretében 
különböző eszközök beszerzésére. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására. 
Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 

c./ Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1665/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló SZ02 
számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta. 
 
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

 
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében 

és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti 
beruházási tervét. 
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c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori 
éves költségvetésében biztosíja. 

 
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 
 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló V11 
számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta. 
 
d) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

 
e) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében 

és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti 
beruházási tervét. 

 
f) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 

pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori 
éves költségvetésében biztosíja. 

 
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 
 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

57/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában 
lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2020-2034. évekre szóló gördülő fejlesztési 
tervét elfogadja, jóváhagyja. 
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A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, 
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs 
önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves 
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
d./ Nagytevel Német Nemzetiségi Óvodával kapcsolatos határozatok visszavonása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
 Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a nagyteveli önkormányzat 2019. februárban döntött az 
óvodafenntartó társulásból való kilépésről. Ahhoz, hogy ki tudjon lépni, módosították az 
önkormányzatok a társulási megállapodást. Ezt követően döntöttek arról, hogy az óvoda 
működtetését átveszi a nemzetiségi önkormányzat. Ehhez beszerezték az országos német 
önkormányzat hozzájárulását. Ők az átvételhez hozzájárultak. Időközben elkészültek a 
különböző dokumentumok – a testületek jóváhagyásával – társulási megállapodás, alapítói 
okiratok módosítása és az új intézményre alapitó okirat. Benyújtásra kerültek a Magyar 
Államkincstárhoz, valamint benyújtásra került a működési engedély kérelem a 
Kormányhivatalhoz. Elkészültek továbbá az óvoda működéséhez szükséges szabályzatok. 
Benyújtásra került az EMMI felé a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
24. § (2) bekezdése alapján a kérelem az intézmény vezetőjének kinevezésével való egyetértés 
megkérésére. A hozzájárulást nem tudták megadni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 98. § 18. pontja alapján, mert a vezetőnek kinevezett személy nem rendelkezett 
pedagógus szakvizsgával és intézményvezetői szakképzettséggel. Ebben egyébként sokáig nem 
volt egységes jogértelmezés, hogy az egy évre a szervezési feladatok elvégzésére megbízott 
vezetőnek is kell-e rendelkezni a szükséges végzettségekkel. A minisztérium állásfoglalása 
alapján azonban ebben az esetben sem lehet eltekinteni a jogszabályban megjelölt feltételektől, 
ezért meghiúsult az óvoda átvétele. 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja az ezzel kapcsolatos határozatok visszavonását a fentiek 
miatt. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

58/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 
a 25/2019./II.55./sz., a 26/2019./II.25./sz., a 
40/2019./V.13/sz., a 41/2019./V.13./sz. és a 
42/2019./V.13./ sz. határozatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
Bérces Antal alpolgármester szerint ő már korábban aggályát fejezte ki az átvétellel 
kapcsolatban. 
Babits Emil NNÖ elnök elmondja, hogy az Országos Német Önkormányzat hozzájárult, nem 
gondolták, hogy ennek ellenére nem tudják átvenni az intézményt. Évente több intézmény 
átvételéhez járul hozzá az országos önkormányzat.  
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e./ A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére  kapott támogatás felhasználása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat kapott támogatást  
szociális étkezésre 190.000-Ft összegben, amelyet fel kell használni november végéig. 
Javasolja, hogy a a szociális étkezés előirányzatot növeljék meg a jelzett összegekkel. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

59/2019./VII.29./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 190.000.-Ft összeggel megnöveli a szociális 
étkezés előirányzatát. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális étkezés 
megnövelt összegét bérjellegű kiadásra fordíthatja. 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
Babits Emil tájékoztatja a megjelenteket, hogy augusztus 10. napján nagyobb rendezvény lesz 
a faluban a német nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat szervezésében a betelepítés 
és a falu újjá alapításának 300. évfordulójára. Mindenkit várnak a rendezvényre. 
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy szerint a kommunális adó bevezetése a 
csatorna-hálózat kiépítésének költségeire szolgált, azt ígérték, hogy utána kivezetik. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy pont fordítva volt, amíg a csatorna-
hálózathoz fizetni kellett a lakosságnak, addig szüneteltették a kommunális adót. 
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy a járdalapokat szerinte nem 
kellett volna értékesíteni, az árkokat ki lehetett volna velük bélelni. Az új járdákkal is gond van 
némelyik helyen, mert van ahol áll a víz. Úgy tudja, hogy az önkormányzat benevezett 
faluszépítési versenybe. Voltak is fényképezni, a falu elejét és végét, de úgy tudja, hogy a 
keresztet nem fényképezték le. 
 
Orbán Sándor polgármester válaszában elmondja, ha a lakosok hetente 5 percet fordítanának az 
az ingatlanuk előtt lévő árkok karbantartására, ami egyébként mindenkinek kötelessége, nem 
lennének gondok, a víz elvezetésével. Törekednek a faluban a természetes megoldásokra, fákat 
ültettek, az árkok beomlását a füvesítéssel is el lehet kerülni, nemcsak a betonozással.  
A járdák szintjét az utca szintjéhez igazították, az udvarok nem egyforma szinten vannak, ezért 
előfordulhat, hogy átmenetileg van víz a járdán. 
Az önkormányzat valóban benevezett faluszépítő pályázati kiírásra, voltak is megtekinteni a 
falut. Saját maga is velük tartott, de fényképet nem készítettek. Előfordulhat, hogy turista 
fényképezett. 
 
Wurm András képviselő elmondja, hogy a könyvtár megbízásából is jártak a faluban 
fényképeket készíteni, de pont a kereszteket fényképezték, mert azokról készül kiadvány. 
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Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 
20 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 


