
 
 
 
 
Szám: U/62-2/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL  
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. augusztus 12. napján 17 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/62-2/2021. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 12. 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: 

- dr. Reichert László jegyző 
 
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. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás dr. Reichert László 
  aljegyző 

 
2. Iskolakezdési támogatás Orbán Sándor 

 polgármester 
 
3. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag Orbán Sándor 

vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása polgármester 
 
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott  Orbán Sándor 

hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról polgármester 
 

5. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi dr. Reichert László 
költségvetésével kapcsolatos döntések aljegyző 
(plusz támogatások felhasználása) 

 
6. BM-es pályázat - Sportcsarnok felújítására Orbán Sándor 

érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása  polgármester 
 

7. Vegyes ügyek 
 
8. Hatósági ügy lefolytatásával kapcsolatban 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 : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : dr. Reichert László aljegyző 
(Előterjesztés az U/2312/2021. sz. üi. alapján) 
 
Peng Ferenc képviselő: javasolja 1.000,-Ft-al 7.000,-Ft-ra emeljék meg a támogatás összegét. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

35/2021./VIII.12./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 2022. évi 
pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Iskolakezdési támogatás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

36/2021./VIII.12./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 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet 13 §-a alapján az iskolakezdési támogatás 
összegét az alábbiak szerint határozza meg 2021. évben: 
- általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató 

részére 15.000,- Ft/fő összegben. 
A támogatásokat a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők 
- 2021. augusztus 13-tól 2021. augusztus 31-ig. 
A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
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/2218/2021. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – benyújtani a  helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
– a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 
I. 2.2.1.  pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására, Javasolja a pályázat benyújtását, valamint az ezzel kapcsolatos önerő 
1.000.-Ft/erdei köbméter +ÁFA, valamint a fuvar költségének biztosítását az önkormányzat 
2021. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
– a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 
I. 2.2.1. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására, 46 köbméter kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a 
támogatáson felül 1.000.-Ft/erdei köbméter +ÁFA 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 2021. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2021. augusztus 31.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
4./ N a p i r e n d :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott 
döntések végrehajtásáról 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletet képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

38/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról” című előterjesztése, 
és az alábbi határozatot hozza: 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. január 1. és 2021. augusztus 5. közötti 
időszakban a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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5./ N a p i r e n d : Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésével kapcsolatos 
döntések (plusz támogatások felhasználása) 
E l ő a d ó : dr. Reichert László aljegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

39/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az „Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása” jogcímen – a 2021. évi kiegészítő felmérésben megállapított – 
póttámogatás - 268.426.-Ft, felhasználását az alábbiak szerint:  

31.276,-Ft kiegészítő támogatás a következő önkormányzatoknak került megállapításra: 

Bakonyszücs:     8.002,-Ft 
Béb:      7.873,-Ft 
Nagytevel:   15.401,-Ft 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Nagytevel Község Önkormányzatával, 
Bakonyszücs Község Önkormányzatával és Béb Község Önkormányzatával a módosított 
összegeknek megfelelő összegű bérleti szerződést kössön az ügyfélfogadási helyek bérlésére. 

Nagytevel Község Önkormányzata esetében 2.987.454,- Ft összegben, Béb Község 
Önkormányzata esetében 1.467.076,- Ft összegben, Bakonyszücs Község Önkormányzata 
esetében 1.547.675,- Ft összegben. 

A Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyének költségvetésének - egyéb szolgáltatások 
előirányzatát megnöveli 160.755,-Ft összeggel (Béb Község Önkormányzata tekintetében 
16.531,-Ft összeggel, Bakonykoppány Község Önkormányzata esetében 13.310,-Ft összeggel, 
Nagytevel Község Önkormányzata esetében 33.671,-Ft összeggel, Bakonyszücs Község 
Önkormányzata esetében 17.443,-Ft összeggel, Ugod Község Önkormányzata tekintetében 
79.800,-Ft összeggel). 

A Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének költségvetésének egyéb szolgáltatások 
előirányzatát megnöveli 76.395,-Ft összeggel (Lovászpatona Község Önkormányzat 
tekintetében 71.898.-Ft összeggel, Bakonyság Község Önkormányzat tekintetében pedig 
4.497.-Ft). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
              dr. Reichert László aljegyző 

 

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

40/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása” jogcímen kapott 10.072.213,-Ft kiegészítést az Ugodi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése tartalmazza.  
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Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok az alábbiak szerint 
viselik a közös hivatal 2021. évi költségvetéséhez az önkormányzati hozzájárulásokat, 
figyelembe véve a plusz működési jogcímen kapott támogatást:  

- Ugod Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 1.432.939,- Ft, 
- Nagytevel Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- forint, 
- Béb Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- forint, 
- Bakonyszücs Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- Ft,  
- Bakonykoppány Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 239.005,- Ft. 
- Bakonyság Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- Ft. 
- Lovászpatona Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- Ft. 
-  

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Nagytevel Község Önkormányzatával, 
Bakonyszücs Község Önkormányzatával és Béb Község Önkormányzatával bérleti szerződést 
kössön az ügyfélfogadási helyek bérlésére. 

Nagytevel Község Önkormányzata esetében 2.972.053,- Ft összegben, Béb Község 
Önkormányzata esetében 1.459.203,- Ft összegben, Bakonyszücs Község Önkormányzata 
esetében 1.539.673,- Ft összegben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
6./ N a p i r e n d : BM-es pályázat - Sportcsarnok felújítására érkezett kivitelezői ajánlatok 
elbírálása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1311/2021.sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat:  
- TÉR-GÉP Építőipari Kft. 9534 Vinár, Köztársaság u. 18.: 24.342.639.- Ft, 
- Straub és Társai Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40.: 24.553.702.- Ft, 
- Borsits És Társa Kft. 8593 Pápadereske, Rákóczi u. 84.: 25.092.661.- Ft 
Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. 
 
Peng Ferenc képviselő: okulva a Faluház felújítás pótmunkái kapcsán a kivitelezővel folytatott 
vitákra, javasolja, hogy a vállalkozói szerződésben írják elő a kivitelezőnek az Elektronikus Építési 
Napló vezetését. Ezzel követhető lesz az építés folyamata és menet közben jelezni lehet a felmerülő 
kérdéseket, észrevételeket.  
  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

41/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai vonatkozásában 
önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések - b) A Kvtv. 3. melléklet 3. a helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím - támogatására az önkormányzat tulajdonát képező 8562 
Nagytevel, Kossuth u. 45. sz. alatt lévő 335 hrsz. sportcsarnok felújítás kivitelezésére beérkezett 
ajánlatok: 
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- TÉR-GÉP Építőipari Kft. 9534 Vinár, Köztársaság u. 18.: 24.342.639.- Ft, 
- Straub és Társai Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40.: 24.553.702.- Ft, 
- Borsits És Társa Kft. 8593 Pápadereske, Rákóczi u. 84.: 25.092.661.- Ft 
 
közül a TÉR-GÉP Építőipari Kft. (9534 Vinár, Köztársaság u. 18.) ajánlatát fogadja el. A 
beruházás fedezetét a fenti támogatás - 20.000.000.- Ft - biztosítja, továbbá a pályázatban 
megjelölt minimális önrész, melynek összege 3.529.412.- Ft, az önkormányzat további 
813.227.- Ft összeget biztosít, azaz összesen 4.342.639.- Ft összeg biztosítását vállalja a 2021. 
évi költségvetés tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
szerződés megkötésére és aláírására, a szerződésben a kivitelező számára elő kell írni E-építési 
napló vezetését. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
7./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Magyar Falu Program Faluház felújítása projekt pótmunkái 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/117/2021.sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester: a felújítás megvalósítása során előre nem látható plusz felújítási 
munkák bukkantak a felszínre az épület szerkezeti elemeinek bontása során, melyeket 
mindenképpen meg kellett oldani. A pótmunkákat illetően a kivitelező mintegy 5 millió forintos 
költségvetést állított össze. A költségvetés műszaki tartalmában egyet tudtak érteni, de a 
tervezett anyag és díj költségeket túlzottnak tartották. Végül 2.993.273,-Ft-os bruttó összegű 
pótmunkák számlázásban értettek egyet. Javasolja a testületnek, hogy fogadják el ezt a 
szükséges és reális pótmunka költséget.     
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

42/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program támogatásával megvalósuló „Faluház 
felújítása Nagytevelen” elnevezésű fejlesztés végrehajtása 
során felmerült és szükséges – előre nem tervezhető – 
pótmunkák elvégzésére szerződést köt a kivitelező 
Kovácsi-Fal Kft.-vel.  
A pótmunkák költségvetése 2.356.908,-Ft + 636.365,-Ft 
ÁFA, összesen bruttó 2.993.273,-Ft összegű, melyet az 
önkormányzat 2021. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítanak. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pótmunkákra vonatkozó szerződés aláírására és 
pótmunkák kifizetésére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Nagyteveli Sportegyesület kiegészítő támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: a Sportegyesület kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a 
kötelezően felszerelendő eredményjelző tábla megemelkedett költségéhez 100 ezer forint 
kiegészítő támogatást nyújtson.   
 
Farkas Péter képviselő: mint a sportegyesület tagja elmondja, hogy a legolcsóbb megoldást 
választották, de ennek az ára is jelentősen megemelkedett. A költségvetésükben erre fedezetet 
nem tudnak biztosítani.     
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

43/2021./VIII.12./sz. Nagytevel Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagytevelei Sportegyesület részére az eredményjelző 
tábla beszerzéséhez 100.000,-Ft működési támogatást 
nyújt, melyet az önkormányzat 2021. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítanak. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2021. augusztus 31. 
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 dr. Reichert László 
polgármester           aljegyző 
 


