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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/62-1/2021. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 23. 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, 
Farkas Péter, Peng Ferenc, 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 5 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. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti időszakról Orbán Sándor 

(Polgármesteri döntések) 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 : Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti időszakról (Polgármesteri döntések) 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bérces Antal képviselő megkérdezi, hogy most lehet-e tüzet gyújtani, mert van akik továbbra is 
rendszeresen szemetet éget. 
 
Horváth Mária jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a tűzgyújtásól szóló rendelet hatályon kívül 
helyezésre került. 
 
Peng Ferenc képviselő javasolja, hogy szórólapokkal tájékoztassák erről a lakosságot. 
 
Orbán Sándor polgármester volt olyan, hogy a keletkezett hulladékot kazánban égették el. Nagyon 
nehéz a szabályokat be nem tartók helyes irányba terelése. 
 
Bérces Antal képviselő felveti, hogy a gesztenyefák és diófák esetében - betegségük miatt – 
javasolják a szakemberek az égetést. Ezt sajnos megoldani nem lehet. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

30/2021./VI.23./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti polgármesteri tájékoztatót a 
veszélyhelyzet alatt keletkezett döntésekről. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 

 
2./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Napsugár-Sonnennschein Nyugdíjas Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/2161/2021. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a Napsugár-Sonnennschein Nyugdíjas Egyesület Nagytevel 
támogatási kérelmét. Javasolja, hogy az idei évben 140.000.-Ft összeggel támogassák az 
egyesületet. Az idei évben ez az összeg került a költségvetésbe is. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta 
következő határozatát: 

31/2021./VI.23./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 140.000.-Ft 
összegű támogatást biztosít a Napsugár-Sonnennschein 
Nyugdíjas Egyesület Nagytevel részére, az önkormányzat 
2021. évi költségvetése terhére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Díszpolgári cím adományozása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy megkereste a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Nagytevel képviselője, hogy adományozzon a képviselő-testület Mayer Károlyné 
részére diszpolgári címet. Javasolja, hogy alapítsanak egy díjat „Nagytevel községért”. Ezzel a díjjal 
tudnák megtisztelni azokat a személyeket, akik sokat tettek a község fejlődéséért, kultúrájáért, stb. Ezt 
díjat javasolja Mayer Károlyné részére is. 
 
Bérces Antal képviselő eddig Nagytevelen diszpolgári címet Habsburg Ottó kapott, aki a faluért semmit 
nem tett, ráadásul október 6-án kapta meg a díjat. 
Többen vannak a faluban, akik sokat tettek a faluért például Kecskeméti Benő is, aki 24 évig volt 
szolgálatban, 12 évig volt polgármester, 12 évig pedig képviselő. Mindezt társadalmi megbízatásban 
látta el. Ezt nehezen tudja bárki utánozni. Itt van még a dr. Kóródi Edit orvos, aki 35 éve itt orvos. 
Gondolják végig az egészet, biztos vannak még arra érdemes személyek. 
 
Farkas Péter képviselő inkább a díj alapítással ért egyet. 
 
Beszprémi Vendel NNÖ képviselő szerint az akkori diszpolgári cím politikai döntés volt. A tanárnő 25 
évig járt a faluba énekkart vezetni. Önzetlenül, csak útiköltséget kapott. A diszpolgári cím nem jár 
semmiféle külön juttatással. 
 
Peng Ferenc képviselő tájékozódott más községek díjairól. A diszpolgári cím túlmutat a településen. 
Javasolja, hogy a jelenlegi rendeletet módosítsák díj adományozással. A fokozatot be kell tartani. Meg 
kell határozni, hogy évente hány díjat, diszpolgári címet adományozhatnak. Posztumus díjat is célszerű 
meghatározni. Ezeket mindenképpen át kell gondolni a testületnek. 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy két díj legyen a rendeletben, egyik a diszpolgári díj, másik 
a Nagytevel Községért Érdemrend. A második díj adományázását javasolja Mayer Károlyné részére. 
 
Peng Ferenc képviselő ünnepélyes keretek között kellene a díjakat átadni, tárgyat is szerencsés lenne 
megjeleníteni. 
 
Beszprémi Vendel NNÖ képviselő a tanárnő búcsúztatására július 3. napjára szerveznek ünnepséget. 
 
Lábel János a lakosság köréből megjelent szermély megkérdeni, mért hagyta ott a tanárnő az énekkart. 
Szerinte azért ment el, mert a Józsi nem harmonikál. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

32/2021./VI.23./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Nagytevel község diszpolgári cím adományázásáról szóló 
12/2003. (IX.26.) rendeletének módosítására, vagy új 
rendelet megalkotására, amely tartalmazza a diszpolgári cím 
és Nagytevel községért díj adományozásának lehetőségét, 
feltételeit, valamint az átadás módját. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
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Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Waldmann Ernő kéréséről. 
Nevezett megvásárolta a bolt és a kocsma melletti ingatlant. Szeretné majd hely védelem alá 
helyeztetni az épületet a későbbi esetleges pályázati lehetőségek miatt. A helyi építési 
szabályzatban több ingatlanra is javaslat van a helyi védelem alá helyezésről, de ez nem történt 
meg.  
 
Peng Ferenc képiviselő: annak nincs értelme, hogy egyszer védelem alá kerüljön egy ingatlan, 
egyszer pedig kikerüljön abból a körből. Példának említi a Csuka István által megvásárolt 
ingatlant, ha helyi védelem alatt lett volna, nem tudta volna elbontani. Fontos szabály, hogy a 
helyi védettség alá került ingatlan esetében a védettséget követő 15 napon belül a jegyzőnek be 
kell jegyeztetni a földhivatalnál, bejegyzésre kell, hogy kerüljön. Nemcsak épület lehet, hanem 
lehet pl. kőkereszt is. Azt is tisztázni kell a konkrét esetben. – Waldmann Ernő -, hogy csak a 
boltívekre kéri, vagy az egész épületre, gondolni kell akkor arra is, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtő ott maradjon-e az épület előtt. A tulajdonosnak statikust is érdemes megkeresni, 
mert az átalakítás során felvetődhetnek statikai problémák is. Összegezve több problémát kell 
megvizsgálni mielőtt döntenének ingatlanok helyi védettség alá helyezéséről. 
 
Bérces Antal képviselő: korábban az Unger Tibor háza is védettség alatt állt úgy tudja. A 
Czigler házhoz pedig az önkormányzat támogatást is adott, hogy egy szoba látogatható legyen. 
Nem tudja látogatható-e. 
 
Orbán Sándor polgármester: valószínű, mert az első szoba úgy lett berendezve. 
 
Beszprémi Vendel NNÖ képviselő szerint előzetes bejelentés alapján látogatható. 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy Peng Ferenc képviselő foglalkozzon az üggyel, 
lévén, hogy őr ért hozzá. 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet a pandémia alatt – a határozatokon kívül – 
megvalósúltakról: 

- 6 pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar Falu programba. 
- 1 pályázatot nyújtott be a BM felé, előzetes információk szerint valószínű támogatásban 

részesül, ez a tornacsarnok felújítása. 
- A nyugdíjasok klub szobája felújításra került. 
- Az óvodában a falburkolatot és az öltözőt terv szerint augusztusban fel fogják újítani. 

Kiírták az óvodájuk tagintézmény vezetői állására a pályázatot, reméli lesz rá 
jelentkező. 

- A Mária út szálláshelyes kialakításával kapcsolatban nyilatkozni kellett, hogy 
fenntartja-e az önkormányzat a korábbi elképzelését. Természetesen igennel 
nyilatkozott. 

- Idén szerették volna a szennyvíz-vezetéket megcsináltatni a strand esetében, de a tervek 
nem készültek el határidőre. Jövőre azonban kalkulálni kell vele. 

 
Peng Ferenc képviselő: a tornaterem pályázatnál szerepel a tető felújítása. Azt saját erőből kell 
megcsináltatni? 
 
Orbán Sándor polgármester: nagy valószínűséggel igen. 
 
Peng Ferenc képviselő: a tető felújítása elsődleges cél. 
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Orbán Sándor polgármester szerint minden mindennel összefügg. A tetőt mindenképpen meg 
kell oldani. Ez építőipari kapacitástól is függ. 

 
c./ Polgármester jutalmazása 
E l ő a d ó : Ármán Katalin alpolgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Ármán Katalin alpolgármester javaslatot tesz a polgármester jutalmazására. Az ezzel 
kapcsolatos előterjesztést minden képviselőnek megküldte, de ismerteti a javaslatot. 
 
Bérces Antal képviselő megállapítja, hogy a polgármester juttatása közérdekű adat. 
 
Peng Ferenc képviselő elmondja, hogy a polgármester munkáját egész évben tudja értékelni. 
Figyelembe kell venni, hogy a polgármesteri feladatot 2019-ben vállalta, akkor tisztában volt a 
feltételekkel. Releváns-e a 2014. évi polgármesteri illetménycsökkentésre hivatkozni a 
jutalmazás során. Nem tudják lesz-e kompenzáció a közel jövőben.  A jutalmazás másfélszeres 
fizetésemelést jelente a polgármester részére. A polgármester fizetése közügy. Érti, hogy 
változások történtek. 2014-ben nem fő állásúként indult polgármesternek. Az évet figyelembe 
véve nem ebben az összegben gondolkodik. 
 
Bérces Antal képviselő: 2014-ben nem főállású polgármesterként indult. Valószínű, hogy 
annak köszönhette a nyerést akkor, hogy nem főállásban indult. 2016-ban kérte a testületet, 
hogy főállásban láthassa el feladatát. Ezt támogatta. A fizetése és a költségtérítése is emelkedett 
ettől az időponttól, ha ezt nézzük évente 1 millió forint jutalmat kapott, ha járulékkal együtt 
nézzük, akkor amióta főállású polgármester közel 8,2 millió forinttal kerül többe az 
önkormányzatnak. Eddig senki nem kért jutalmat. 
 
Ármán Katalin alpolgármester: az előző polgármesterek jutalmazását nem tudja. 
 
Peng Ferenc képviselő: nem biztos, hogy a polgármester ezt az összeget elfogadná. 
 
Bérces Antal képviselő: kivel egyeztetett Ármán Katalin alpolgármester ezt ügyben. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy ő készítette az előterjesztést. Gondolva, hogy más 
önkormányzatnál is 6 havi jutalmat kapott a polgármester a csökkent bér kompenzálására és az 
elvégzett feladatok elismeréséül. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a jegyző korábban is javasolni akarta, de ő személy 
szerint kérte, hogy várják meg, amig a testület javasolja. Többet keresnek az alkalmazottak, 
mint a polgármester. Van olyan szomszéd falu, ahol fele annyi pályázatot nyújtottak be, mégis 
kapott jutalmat.   
 
Peng Ferenc képviselő reméli, hogy a polgármesterek illetménye rendezésre kerül. 2019-ben, 
amikor elindult a választáson a polgármester tisztában volt a feltételekkel, tudta, hogy mire 
számíthat. Rendezni kellene, de nem ebben az időszakban. Ebben a faluban több problémát kell 
megoldani. Erre időt kell szánni. 
 
Bérces Antal képviselő szerint, lehet az a szándék, hogy kisebb faluban ne legyen főállású 
polgármester. A polgármester a feladatai elvégzésével elégedett, de megválasztásakor tudta mit 
vállal. 
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Peng Ferenc a pályázatokhoz kapcsolódóan megjegyzi, hogy több projekthez készített anyagot, 
kirívóan alacsony áron. A bonyolultságtól függetlenül bruttó 50 és 100 ezer forint közötti 
összegért. Ha valakinek gondja van ezzel, bármikor hátra lép ez ügyben. 
 
Orbán Sándor polgármester megköszöni Peng Ferenc eddigi munkáját, amit a pályázatok során 
tett. A Magyar Falu Program pályázati kiírása lehetővé tette a projektmendzseri feladatokra 5-
7 % közötti díj beépítését, amit a támogatást biztosított. Ezek beépítésre is kerültek, amit ő és a 
jegyző kapott meg, mivel ezt a feladatot ők végzik. 
 
Bérces Antal képviselő szerint a főállású polgármesteri tisztség betöltésével 1 millió forint plusz 
bevétele keletkezett. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a volt munkahelyén előállt egy helyzet, amit meg 
kellett oldania. Választania kellett, hogy melyiket csinálja tovább. Erről a testületet is 
tájékoztatta, s a testület úgy döntött, hogy főállású polgármester legyen. 
 
Bérces Antal képviselő:  2016. évtől szeretné látni a pályázati dokumentumokat. 
 
Horváth Mária jegyző tájékoztatja Bérces Antal képviselőt, hogy az iratokba betekinthet, de 
azokat haza nem viheti. Tájékoztatni fogja, hogy milyen beruházások, fejlesztések valósultak 
meg, s azokat a dokumentumokat a hivatalban, vagy a kirendeltségen rendelkezésére bocsátja 
betekintés végett. 
 
Bérces Antal képviselő megállapítja, hogy az ifjúsági alapítványnak nincs fenn a honlapon 
semmilyen anyaga. 
 
Peng Ferenc képviselő elmondja, hogy minden anyagot feltetet a honlapra. Közli, hogy a 
törzstőkét nem szeretnék elkölteni. El kell dönteni, hogy érdemes-e életben tartani, vagy meg 
kell szüntetni. 
 
Bérces Antal képviselő megkérdeni, hogy ki nyerte a nagyteveli templomra a 15 millió forint 
összegű támogatást. 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az egyházközség nyerte el a támogatást. Úgy tudja, 
hogy a támogatási összeg még nem áll rendelkezésre. Talán szeptemberre kapják meg. Gondot 
jelenthez, hogy közben az építőanyag árak nagyon nagymértékben növekedtek. 
 
Farkas Péter képviselő elmondja, hogy a tetőléc ára az utóbbi időben közel háromszorosára 
nőtt. 
 
Orbán Sándor polgármester kérte, hogy tovább ne foglalkozzanak a jutalmazása kérdésével, bár 
érdekes, hogy miközben a minimálbér és nemzetgazdasági átlagjövedelem ebben az időszakban 
közel másfélszeresére emelkedett, a polgármesterek bérét nem rendezték. 
 
A polgármester jutalmazásáról szóló határozati javaslat nem került szavazásra. 
 
Ármán Katalin alpolgármester tájékoztatja megjelenteket, hogy július végén a Mária 
zarándokút résztvevői ismételten érintik a települést, kb. ötven főre lehet számitani. Most 
hétvégén pedig egy összejövetellel ünneplik meg a felújított nyugdíjas klub helyiségének 
átadását. Mindenkit invitál az összejövetelre. 
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d./ Hatósági ügy lefolytatásával kapcsolatban zárt ülés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdése a) pontja alapján tartson zárt ülést. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

33/2021./VI.23./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester javaslatát, s zárt ülést 
tart a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
zárt ülés tartását rendeli el 18 óra 50 perckor. 
 
 

kmf. 
 
 
Orbán Sándor Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


