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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/117-2/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11. 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: 5 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. Nagytevel Önkormányzat 2020. évi költségvetése Orbán Sándor 

 polgármester 
 
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára            Horváth Mária 

 jegyző 
 

3. A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások Orbán Sándor 
áttekintése polgármester 
 

4. 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 : Nagytevel Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatos 
projekt költségei megjelennek a költségvetésben, de ezzel kapcsolatban tényleges pénzmozgás 
nem keletkezik. Decemberben egyeztettek, az idei évben a tornacsarnok tetejét fogják felújítani. 
Kicsit több tartalékot terveztek, mivel jövőre az óvodában megnőnek a költségek az óvónő 
jubileumi jutalma miatt. Átadott pénzeszközként 842.949.-Ft szerepel a költségvetésben a 
közös hivatal hozzájárulásához, bérfejlesztés és jubileumi jutalom miatt kellett hozzájárulni az 
önkormányzatnak. 
 
Bérces Antal képviselő a kerékpáros pihenő szerepel a költségvetésben. Úgy tudja nincs közük 
hozzá. Nem tudták volna befolyásolni, hogy ne ilyen legyen. 
Ugod Község Önkormányzata is hozzájárul-e az óvónő jubileumi jutalmához kérdezte a 
jegyzőtől. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a kerékpáros pihenő Leader pályázatból valósul 
meg, több település érintett benne. Az önkormányzat nem tud beleszólni a megvalósulásba. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a közös hivatalt az érintett önkormányzatok a normatíván 
felül lakosságarányosan finanszírozzák. A nagyteveli tagintézmény óvodát pedig Nagytevel 
Önkormányzata finanszírozza, tehát röviden a válasz nem. 
 
Bérces Antal képviselő a polgármester hova tervezi a költségvetésben szereplő járda építését. 
 
Orbán Sándor polgármester a hársfától lefele az árkot és a kombinát út javítását gondolta. 
 
Bérces Antal képviselő a falunapi Leader hogyan szerepel a költségvetésben? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a tavalyi falunapi Leader pályázat támogatását az 
idei évben fogják megkapni, ezért szerepel a költségvetésben. 
 
Bérces Antal képviselő szerint nem kevés a lakástámogatás? Sok eladó ház van a faluban, akkor 
a tartalék terhére fogják a támogatást adni? 
 
Peng Ferenc képviselő miket fizettek az elmúlt évben a tartalékból? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy aki telket vett, annak beszámították a telek árába. 
Az elmúlt évi költségvetés tartalékának felhasználását a zárszámadásnál fogják látni. Tudomása 
szerint jelenleg nincs eladó ingatlan a faluban 
 
Peng Ferenc képviselő szerint is alultervezett némelyik helyen a költségvetés. Van-e olyan tétel, 
ami 0-ra jön ki. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint az utak esetében. 
 
Peng Ferenc képviselő a belterületi utak javításán kívül nem kívánnak mással foglalkozni? 
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Orbán Sándor polgármester inkább majd a tartalék terhére tervezzenek. 
 
Bérces Antal képviselő nem látja, hogy a nyugdíjasok kapnának támogatást a költségvetésben. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint, ha lesz rá fedezet, akkor kapnak támogatást. 
 
Bérces Antal képviselő az apartmant szerinte hagyják úgy, ahogy van. Megjegyzi, hogy a 
honlapon nem jól szerepel az óvoda.  
 
Peng Ferenc képviselő a vendégéjszakák után bevétel után érdeklődik. Mióta 400.-Ft/éjszaka a 
díj? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az állam hozzájárul minden idegenforgalmi 
bevételhez 1 Ft-tal, kb. 3 éve 400.-Ft/éjszaka az idegenforgalmi adó. A honlapot természetesen 
javítják, ő is tervezett több korrekciót. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2020./II.21./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/447/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

3/2020./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy Nagytevel település teljes közigazgatási 
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános 
iskola az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Idegen 
nyelvű neve: Deutsche Nationalitätenschule und 
Kunstschule Ugod 8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54. a 
melléklet szerint. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatot 
közölje a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Osztályával. 
Határidő: 2020. február 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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3./ N a p i r e n d : A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások áttekintése 
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: 
 

4/2020./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatásokat 2020. 
január 1. napjától a melléklet szerint módosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ SzMSz 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: 
 

2/2020./II.21./ 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. 

 
 
b./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1032/2020. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a Nagyteveli Sportegyesület részére a 2020 évi 
költségvetés terhére biztosítsanak 700.000.-Ft összeget. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

5/2020./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 700.000.-Ft 
összegű támogatást biztosít a Nagyteveli Sportegyesület 
részére. Az első részlet 300.000.-Ft utalásáról 2020. február 
29. napjáig, a második részlet utalásáról 2020. július 30. 
napjáig - amennyiben a 2019. évi támogatás elszámolása 
határidőben megtörtént -gondoskodik a polgármester. 
Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak 
a támogatási szerződés megkötéséről. A testület a fedezetét 
az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1030/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

6/2020./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Nagytevel részére 120.000.-Ft támogatást 
biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
d./ A Nagytevel, Kossuth u. 56. szám alatti ingatlan költségeinek megosztása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a Nagytevel, Kossuth u. 56. szám alatti ingatlan 
költségeit, a megosztás nehézségei és plusz adminisztrációs terhei miatt csak az önkormányzat 
viselje, azt ne számlázzák tovább az óvodának, hiszen mindegy, hogy az önkormányzat melyik 
formában viseli. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

7/2020./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagytevel, Kossuth u. 56. szám alatti ingatlan költségeit 
2020. január 1. napjától nem kívánja megosztani a 
tagóvodával, a teljes működési költséget az önkormányzat 
viseli. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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e./ A Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1031/2020. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az alapítványnak biztosítsanak támogatást a 
gyermekosztály felújításához. Korábban általában 20.000.-Ft összeggel szokták az 
alapítványokat, egyesületeket támogatni. 
 
Peng Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a támogatási összeget egyeztették-e. 52 települést 
érint, Pápát is, lakosságarányosan lenne célszerű az összeget meghatározni. 
 
Bérces Antal képviselő is egyet ért a lakosságarányos támogatási összeggel. 
 
Orbán Sándor polgármester a fentiek figyelembe vételével 50.000.-Ft összegű támogatást 
javasol az alapítvány részére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

8/2020./II.11./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft 
összeget biztosít a Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért 
Alapítvány részére a gyermekosztály felújítására, az 
önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka terhére. A 
testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
Kovácsné Lukács Ildikó a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy évek óta tartó 
problémájuk a szülei házának, a Kossuth u. 58. szám alatt lévő ingatlan megközelítése. 
Mostanra nagyon elszabadultak az indulatok. Mi kell ahhoz, hogy megoldás szülessen az 
ügyben? 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és a fenti ingatlan tulajdonosai 
között probléma az ő polgármesterségének ideje alatt nem volt.  
 
Kovácsné Lukács Ildikó a lakosság köréből megjelent személy szerint arról, hogy a bejáratukat 
elállják az önkormányzat nem tehet. 
 
Lukács Zsuzsanna a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy a problémát ismertette 
a polgármesterrel, de nem történt semmi. Az ő türelme is véges! A hivatal előtti teret nem 
csinálhatta volna meg annak idején az önkormányzat, ha a szülei nem járulnak hozzá! 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, nem érti mi a probléma, mert oda tudnak állni az ingatlan 
bejáratához. 
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Bérces Antal képviselő nem érti, hogyan használhatja a Nagytevel nevet egy facebook 
közösség, ahol elég sok mocskolódás van. A hivatal épülete előtti parkolás sehogy sincs 
rendben. Az óvoda udvarába történő zavartalan bejárás sincs biztosítva. Az önkormányzatnak 
ezt a problémát meg kell oldani. A ház oda épült, bejáratnak kell lenni, az óvodába való bejárást 
pedig meg kell oldani. 
 
Kovácsné Lukács Ildikó a lakosság köréből megjelent személy kéri, hogy ne üzengessenek 
nekik. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy kérte a lakókat legyenek türelemmel, s megoldják 
a problémát. 
 
Lukács Zsuzsanna a lakosság köréből megjelent személy elmondja, elege lett abból, hogy 
mások mondják meg hova álljon. A megoldást várja.  
 
Peng Ferenc képviselő szerint a probléma felvetése jogos. A falu ügye. Sok az autó, máshol is 
vannak problémák, mert van, ahol a közterületet használják autó parkolásra és tárolásra. Az 
önkormányzatnak erre pénzt kell áldozni. 
 
Lukács Zsuzsanna a lakosság köréből megjelent személy nehezményezi, hogy nem megfelelő 
hangnemben történt a „megkérés” a türelemre. 
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent személy szerint nem lehet ott parkolni, szeretné, ha 
valami történne. 
 
Orbán Sándor polgármester nem tud konfliktusról az önkormányzat és a család között. A 
probléma feloldására elmondja, hogy átalakítják a hivatal és óvodai épület előtti teret, melynek 
következtében remélhetőleg megszűnik a kialakult probléma. Valamikor április május körül 
megoldják ezt a problémát, mert a játszótérre akkor jönnek meg a játékok, s ott is kell 
munkálatokat végezni. A térhez úgyis hozzá kell nyúlni, mert a fenyőfa kinőtte a teret. Addig 
türelmet kér. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, most kaptak az érintettek egy ígéretet. 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 
45 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


