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NAGYTEVEL  
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. augusztus 10. napján 16 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/117-4/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 10. napján 16 óra 30 perckor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Ármán Katalin alpolgármester, Farkas Péter, 
Bérces Antal Ignác képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Peng Ferenc képviselő 
 
Lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 fő képviselő 
megjelent, s megnyitja az ülést. Peng Ferenc képviselő bejelentette távol maradását, mert előadást tart 
Pápán, azért nem tud részt venni a testületi ülésen. 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. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag Orbán Sándor 

 vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása polgármester 
 
2. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Horváth Mária 
 rendelet-alkotás jegyző 
 
3.  Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Horváth Mária 

2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása jegyző 
 

4.  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás Horváth Mária 
 jegyző 

 
5.  Beiskolázási segély Orbán Sándor 

 polgármester 
 
6.  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 : Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1898/2020. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a belügyminiszter 
- és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. Javasolja a 
pályázat benyújtását, valamint az ezzel kapcsolatos önerő 1.000.-Ft+ÁFA, valamint a fuvar 
költségének biztositásását az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

32/2020./VIII.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont 
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására, 42 köbméter kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a támogatáson 
felül 1.000.- 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 2020. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás 
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 rendeletét: 
 

6/2020./VIII.13./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d : Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 2/2017.(II.20.) 
önkormányzati rendelet 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 rendeletét: 
 

7/2020./VIII.13./ Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4./ 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/1899/2020. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

33/2020./VIII.10./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 2021. évi 
pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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5./ 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: 
 

34/2020./VIII.10./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 2020. 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 2020. évi költségvetése 
szociális feladatok 107060 kormányzati funkciókód terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Tájékoztatás Magyar Falu Program keretében elkészült útról és a temetőbe vezető út 
felújításáról 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy elkészült a Magyar Falu 
Program kertében út felújításra elnyert támogatás terhére az út felújítása a Rákóczi utcában. 
A tervezettek szerint 5 cm vastagságú, van ahol ennél vastagabb. Remélhetőleg 
biztonságosabbá válik a közlekedés. 
  
A temető felé vezető út felújítása is megtörtént, ahogy egyeztetett a képviselőkkel. Annak 
költsége 1.400.000.-Ft, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosít. 
 
Bérces Antal képviselő szerint nem a temető felé vezető utat kellett volna megjavíttatni, hanem 
a strand felé vezető út végénél lévő kereszteződést kellett volna megcsináltatni.  
A temetői útra szerinte felesleges ráhúzni még egy réteget. Alap híján rövid időn belül, a nagy 
gépektől megint végig repedezne.  
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Orbán Sándor polgármester szerint a hivatkozott útkereszteződést, csak úgy lehet 
biztonságosabbá tenni, ha az út mellé K szegélyt tennének. Aki ismeri a Kresz szabályait az tud 
a jelezett helyen is közlekedni. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

35/2020./VIII.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.400.000.-Ft összeget biztosít a temető felé vezető út 
javítására - 232 méter hosszúságban, változó kopóréteg 
beépítésével – az önkormányzat 2020. évi költségvetése 
tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
b./ Járdalapok elhelyezése a strand bejáratához 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy a hivatal előtt felszedett járdalapokat helyezzék el 
a strand bejáratához.  
 
Farkas Péter képviselő szerint ez jó ötlet. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

36/2020./VIII.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatal előtti tér 
felújítása során felszedett járdalapok elhelyezéséről 
gondoskodjon a strandon. Az ezzel kapcsolatos 
költségeket az önkormányzat a 2020. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Horgászok autóval való behajtása a strand területére 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy szezonon kívül sokan behajtanak a strand nagy  
kapuján. Ezzel több problémát okoznak az önkormányzatnak. Nyitva marad a kapu, 
illetéktelenek is bemennek a strand területére és ott szemetelnek. Nem győz az önkormányzat 
a keletkezett szemét elszállíttatásáról gondoskodni. Javasolja, hogy szezonon kívül se lehessen 
gépjárművel behajtani a strand területére.  
 
Farkas Péter képviselő szerint ez nem fog tetszeni a horgászoknak. A biztonság szempontjából 
előnyösebb lenne, de nagy kárt nem tettek. Kényes kérdés. 
 
Orbán Sándor polgármester szerint, ha nyitva hagyják a kaput mindenki bejár. Ez azt 
eredményezi, hogy abban az időszakban, amikor bevétel nem keletkezik a strandnál, kiadás 
viszont igen, mert a keletkezett hulladékot el kell szállítani, össze kell szedni. 
 
Bérces Antal képviselő ő azt gondolta, hogy a horgászok maguk között elrendezik a bejárást. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, a probléma az, hogy nemcsak a horgászok, hanem mások 
is használják, s nem törődnek a környezettel. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2020./VIII.10./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
engedélyezi az önkormányzat által üzemeltetett strand 
területére strandi szezonon kívül a gépjárművel való 
bejutását, az ott lévő környezet és biztonság 
védelmében. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről az 
érintetteket értesítse, s gondoskodjon a határozat 
végrehajtásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 
45 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


