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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/200-13/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 20. napján 17 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Ármán Katalin alpolgármester, Peng 
Ferenc, Farkas Péter, Bérces Antal Ignác képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
C./ A lakosság köréből megjelent: 2 fő 
 
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. Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése Orbán Sándor 

 polgármester 
 

2. Vegyes ügyek 
  
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati                          Orbán Sándor 

Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) polgármester 
 

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

 
 
 
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 : Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/255/2019. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

 
74/2019./XI.20./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte 
az általános iskolák 2020/2021. tanévre vonatkozó 
felvételi körzetéről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmények működéséről szóló – mellékelt – 
előterjesztését, s azzal egyetért. 
Nagytevel községben hátrányos helyzetű általános 
iskolába járó gyermek nincs. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 

 
 
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Mikulás csomag összegének megállapítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az előző éveknek megfelelően adjanak a 0-14 éves 
korú gyermekek részére mikulás csomagot, 1.200.-Ft összegben. Fedezetét javasolja, hogy az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsák. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

75/2019./XI.20./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 1.200.-Ft 
összegben mikulás csomagot ad minden nagyteveli 0-14 
éves korú gyermek részére. Az ezzel kapcsolatos 
beszerzésre a testület felhatalmazza a polgármestert. A 
mikulás csomagok fedezetét az önkormányzat a 2019. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2019. december 6. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester  
 

 
 
 



4 
 

 
 

 
 
b./ Karácsonyi települési támogatás  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az előző éveknek megfelelően adjanak, a helyi 
rendelet alapján karácsonyi települési támogatást a nyugdíjasoknak 10.000.-Ft összegben. 
Fedezetét javasolja az önkormányzat költségvetése segélykeret terhére biztositani. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta 
következő határozatát: 
 

76/2019./XI.20./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1/2015.(II.28) önkormányzati rendelet 14/B. § alapján a 
karácsonyi települési támogatás összegét 10.000.-Ft 
összegben határozza meg. Felhatalmazza a testület a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos feladat 
végrehajtására. 
Határidő: 2019. december 10. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
c./ Gömbkőris beszerzése közterületre 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy szeretné továbbra is folytatni a megkezdett 
faültetést, s úgy tervezi, hogy még az idei évben 50 db gömbkőrist lehetne elültetni a Jókai, 
Petőfi, Dózsa utcákba. Ennek a beszerzésére javasol 600.000.-Ft biztosítását az önkormányzat 
2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

77/2019./XI.20./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 600.000.-
Ft összeget biztosit közterületekre (Jókai, Petőfi, Dózsa 
utcákba)  gömbkőris beszerzésére. Az ezzel kapcsolatos 
beszerzésre a testület felhatalmazza a polgármester. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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d./ Falinaptárak beszerzése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Pápai Nyomda Kft. árajánlatát a falinaptár készítésére 
db szám szerint: 250 db esetében 194.000.-Ft + ÁFA, 300 db esetében 213.000.-Ft + ÁFA, 350 
db esetében 230.000.-Ft + ÁFA. Kéri a testületi tagokat, mondják el véleményüket. 
 
Peng Ferenc képviselő szerint annyi legyen, amennyit ki akar a polgármester osztani. 
 
Orbán Sándor polgármester házanként szeretne juttatni. 
 
Peng Ferenc képviselő szerint akkor a 300 db elegendő. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

78/2019./XI.20./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
részére 300 db falinaptár készítését rendelje meg a Pápai 
Nyomda Kft.-től 213.000.-Ft + ÁFA összeg ellenében. 
Az önkormányzat a falinaptár költségét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. Felhatalmazza továbbá a testület a 
polgármester, hogy a falinaptár elkészültét követően 
minden házhoz juttasson ki egy db naptárt az 
önkormányzat ajándékaként. 
Határidő: 2020. január 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
e./ 2020. évi munkaterv megtárgyalása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

79/2019./XI.20./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Nagytevel Önkormányzat 2020. évi munkatervét a 
melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet a benyújtott pályázatokról. A tornacsarnok 
felújítására – BM-es pályázat – benyújtott pályázatot nem támogatták. A Magyar Falu Program 
keretében benyújtásra került útra, temetőre, gépbeszerzésre, falugondnoki autó beszerzésére és 
az óvodához udvari játékok beszerzésére. Az udvari játékokat támogatták, a többit 
tartaléklistára helyezték, tehát ott bizonytalan a támogatás. A tornacsarnokkal viszont jövőre 
önerőből el kell kezdeni a felújítást, a tetővel, mert az a legkritikusabb rész. 
 
Peng Ferenc képviselő elmondja, úgy tudja, hogy Farkas Péterék megnézték a tornacsarnok 
tetőzetét, s megállapították, hogy nemcsak elöregedés van, hanem van, ahol a hófogókat 
letépték. A foltok elfedésével megelőzhető a beázás. Adászteveli kivitelező cégtől kért ajánlatot 
az önkormányzat részére a tető javítására, előzetesen, s ennek függvényében látják a 
megvalósíthatóságot. 
 
Farkas Péter képviselő elmondja, hogy megnézték a tetőt, szerinte már a tél beállta előtt lenne 
rajta javítani való, mert a hófogókat letépték. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy legalább négy pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat a tornacsarnok felújítására. Tervei szerint jövőre a tetőt, utána nyílászárókat, 
majd rá két évre – mert addig az óvónő járandóságát illető kötelezettségük miatt – a 
hőszigetelést, majd legkésőbb a légbefúvásos fűtést kell megcsinálni önerőből. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy az idén a beázásokat nem javíttatnák ki. 
 
Peng Ferenc képviselő megállapítja, hogy ez a legfontosabb épület, mert itt zajlik szinte minden 
nem kültéri rendezvénye az önkormányzatnak. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint a felújítást követően nagyobb eséllyel lehet bérbe adni az 
ingatlant. 
 
Farkas Péter képviselő szerint igény lenne az asztaliteniszezők részéről is. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint megoldható, hogy az asztaliteniszezők igénybe vegyék a 
tornacsarnokot. 
 
Ármán Katalin alpolgármester elmondja, hogy advent mindegyik vasárnapján 3-4 óra felé lesz 
műsor a betlehem előtt, melyet az erre az alkalomra összeállt csapat biztosit. A műsoroknak 
minimális költsége lesz. A mikulás ünnepség december 6-én 17 órakor lesz.   
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy szórólapon értesítik a lakosságot. 
 
Wurm András a lakosság köréből megjelent személy nehezményezi, hogy az adventi 
ünnepségek nem a mise utáni időpontban lesznek. 
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy szerint is a mise után kellene az adventi 
műsort tartani. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a múlt ében mise után, délben volt az ünnepség, 
Wurm András a könnyebb szervezés miatt tette erre az időpontra. 
 
Ármán Katalin alpolgármester elmondja, hogy a műsorok délutáni időpontban lesznek 
megtartva, ezzel lehetőséget adnak a szélesebb körű részvételre. 
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Bérces Antal képviselő jelzi a jegyző felé, hogy a helyi képviselők tiszteletdíj megállapításáról 
szóló rendelet elfogadásakor ő tartózkodott, s a jegyzőkönyvben nem ez szerepel. 
 
Horváth Mária jegyző szerint is úgy történt a szavazás, ahogy Bérces Antal képviselő elmondta, 
valószínű elgépelés történt. 
Megállapítja, hogy a helyi képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet 
elfogadásakor a szavazat 4 igen 1 tartózkodás. 
 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 35 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


