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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/188-2/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 22. 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. Takács Ádám Attila jegyző 
 
Meghívottak: Babits Emil Ferenc NNÖ elnök 
 
 
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 Község Önkormányzat 2022. évi Orbán Sándor 
     költségvetésének elfogadása polgármester 
       
2. Az önkormányzat által adományozható elismerésekről Orbán Sándor 
     szóló önkormányzati rendelet megalkotása polgármester 

  
3. Vegyes ügyek Orbán Sándor 
  polgármester 
 
 
 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzata 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 Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester: Elmondja, hogy a rendelet tervezetet és az alapjául szolgáló 
adattáblákat minden képviselő megkapta, Az idei évre beruházások vonatkozásában az 
önkormányzat útjavítást illetve a strand csatornázását tervezte be.  Kérdezi a képviselőket, az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
 
Peng Ferenc képviselő: Vannak területek ahol beruházások tekintetében van elmaradása az 
önkormányzatnak. Gondol itt elsősorban a járdaépítésre. Vannak a településen olyan részek 
ahol összefüggő járdakapcsolat nem alakult ki.  
 
Orbán Sándor polgármester: Az önkormányzat azért nem tervezett több beruházást, mert attól 
teszi függővé, hogy a Magyar Falu Program keretén belül nyer-e az önkormányzat vagy sem. 
Az önkormányzatnak elsődleges célja a Tornacsarnok felújítása, a tetőszerkezet javítása. 
Járdaépítéssel kapcsolatban a Jókai utca vége lehet kérdéses, ahol a tulajdon viszonyokat 
rendezni kellene. Nem gondolja, hogy olyan szűk területre lehetne járdát is tervezni és a terület 
vízelvezetését is meg lehetne oldani.  
 
Peng Ferenc képviselő: Ha nem is az út mindkét oldalára, de legalább az egyik oldalra kellene 
járdát tervezni. Pont a strandra vezető út végén nem található járda a községben.  A vízelvezetést 
mindenféleképpen meg kellene oldani abban az esetben is, ha nem kerül az út mindkét oldalára 
járda. Ez a probléma több éven keresztül nem oldódott még meg.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Tájékoztatja Peng Ferenc képviselőt, hogy a költségvetési 
rendeleten év közben is lehet módosítani.  
 
Peng Ferenc képviselő: Az idegenforgalmi adóbevételekkel kapcsolatban kifejti, hogy az adó 
mértéke 400 Ft/fő/éj. 176 ezer forint bevétel van tervezve 2022-re, mely bevételt nagyon 
kevésnek tart.  
 
Orbán Sándor polgármester: A tavalyi év vonatkozásában a Covid éreztette hatását, a Kormány 
rendelkezése alapján pedig idegenforgalmi adót sem kellett fizetni.  
 
Peng Ferenc képviselő: Ahogy számolta egy hétvége alatt 50 fő szállásolható el a településen. 
400 Ft-os idegenforgalmi adóval számolva a költségvetésbe tervezett összeg 2 hétvége alatt 
összejön. Ha valóban csak ennyi lenne a vendégéjszakák száma, akkor egyetlen egy szálláshely 
sem működne a településen.  
 
Orbán Sándor polgármester: 2 hétvége 50 fővel számolva az csak 40 ezer forint.  
 
Peng Ferenc képviselő: Az önkormányzatnak szorgalmaznia kellene, hogy ezek az 
adóbevételek ténylegesen is behajthatók legyenek.  
 
Bérces Antal képviselő: Ez az elmúlt időszakban mindig téma volt. Az idegenforgalmi adó 
ellenőrzését senki nem vállalta magára, annak ellenőrzésére csak a helyi adóhatóság jogosult.  
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Peng Ferenc képviselő: Az ellenőrzés eredményeként a kiszabható büntetés mértékét kellene 
megvizsgálni, hogy a vállalkozónak véletlenül se érje meg, hogy nem vagy nem megfelelő 
módon vallja be a vendégéjszakák számát.  
 
Orbán Sándor polgármester: Javasolja a jegyzőnek, hogy a településre bejelentett 
szálláshelyeket az idegenforgalmi adóbevételek vonatkozásában a hivatal 2022-ben kiemelt 
figyelemmel ellenőrizze.  
 
Bérces Antal képviselő: A strandra kivezetendő csatornával kapcsolatban kérdezi a jegyzőt, 
hogy a csatorna nyomvonala magántulajdonokon megy keresztül, mi az eljárás menete, a 
tulajdoni viszonyok a beruházás megkezdése előtt hogyan rendezhetők? Ha magántulajdonra 
épít az önkormányzat mint beruházó az mennyire szabályos? 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Amennyiben a csatorna nyomvonala magántulajdonban lévő 
ingatlanokat is érint, az adott ingatlanokat meg kell osztani, majd az ingatlanok a nyomvonalra 
eső részét az önkormányzatnak ki kell sajátítania. A kisajátítás csak közérdekből, teljes és 
azonnali kártalanítás eredményeként történhet.  
 
Bérces Antal képviselő: Személy szerint is így gondolja. Kérdezi, hogy a csatornára hogy lehet 
majd rákötni, amennyiben a kivitelezés megvalósul, a csatorna kinek a tulajdonába kerül? 
 
Orbán Sándor polgármester: A csatorna az önkormányzat tulajdona, csak kezelésre és 
üzemeltetésre adja át az önkormányzat a Páapai Vízmű Zrt.-nek. Tulajdonképpen a csatorna 
nyomvonala nagyon kis területen érint magántulajdonban lévő ingatlant. Ahol érint ott 
szolgalmi jogot kell bejegyeztetni. Javasolták a kivitelei terveket úgy megváltoztatni, hogy a 
csatorna ne az erdő fele menjen, hanem az út melletti területen, az pedig az önkormányzat 
tulajdonát képezi. Csak annyi vezeték lenne az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon, 
ami az átemelő aknáig lejön a mostani mellékhelységtől. Nem tudja, hogy ki akarhatna arra a 
vezetékre rákötni.  
 
Bérces Antal képviselő: Az új földtörvény miatt előbb vagy utóbb az osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonviszonyai rendezésre kerülnek. Ettől kezdve a Jókai utca 
végétől a strandig található ingatlanok közművesítettek lesznek.  
 
Orbán Sándor polgármester: Nem, mert villany nincs, az a vadászház felől megy be a strandra. 
A telefonoszlopokon a villany behúzható a gátőrházig. Ahhoz, hogy a vízmű a csatornát 
üzemeltetésre átvegye, egy elég komoly aknát kell létesíteni kettő szivattyúval, melynek 
összege hozzávetőlegesen 2 millió forint. A terveken 63-as cső szerepel, a vízügy szerint 
azonban a vékonyabb cső is elegendő lehet.  
 
Peng Ferenc képviselő: Ha rákötés történik a csatornára, az keresztmetszetben elbírja? 
 
Orbán Sándor polgármester: A rákötéseket a rendszer el fogja bírni.  
 
Bérces Antal képviselő: Ha egyszer csinál valamit az önkormányzat, azt csinálja meg 
szabályosan és úgy, hogy az a csatornarendszer működőképes is legyen. Kérdezi, hogy a 
vízüggyel kötött szerződés mikor jár le? 
 
Orbán Sándor polgármester: 2027-ben jár le az önkormányzatnak a vízüggyel kötött szerződése, 
2012-ben kötötte az önkormányzat a szerződést 15 éves időtartamra. 
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Bérces Antal képviselő: Megfontolandó lenne a strand bővítése egy 100-150 méteres 
szakasszal.  
 
Orbán Sándor polgármester: A strand bővítésére véleménye szerint azért nincs lehetőség, mert 
az út a tóparthoz nagyon közel megy, másrészt a horgászegyesület sem járulna hozzá a strand 
bővítéséhez.  
 
Bérces Antal képviselő: A költségvetésben a beruházásokat a pályázati bevételeket minden 
esetben át kell vezetni a következő évre? 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Igen.  
 
Bérces Antal képviselő: Akkor az útfelújítás, mint Magyar Falu Program keretén belül 
megvalósult beruházás miért nem szerepel a költségvetésben? 
 
Orbán Sándor polgármester: Azért mert amikor azt a pályázatot az önkormányzat beadta akkor 
nem tervezhetett előre a pályázati pénzzel, ezt követően pedig az adott éven belül meg is 
valósította a beruházást az önkormányzat. Csak a kettő tavalyi évben megnyert, az idei évre 
áthúzódó Magyar Falu Programos pályázat szerepel a költségvetésben. 
 
Bérces Antal képviselő: Előadja, hogy szeretne annak a kettő pályázatnak az iratanyagába 
betekinteni.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Semmi akadálya. Tájékoztatja a képviselőt, hogy az idei évben 
a Magyar Falu Program keretén belül benyújtott pályázatokkal sem tervezett az önkormányzat 
a költségvetésben, tekintettel arra, hogy nem biztos a pályázatok pozitív elbírálása.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2022./II.23./Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester: Az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondja, javasolja, hogy a 
rendeletben ne szerepeljen időkorlát arra vonatkozóan, hogy a díszpolgári címre, valamint az 
Nagytevel községért elismerésre mely időpontig bezárólag lehet személyeket ajánlani az 
önkormányzat részére. Továbbá nem gondolja azt sem, hogy a Nagytevel községért elismerésre 
vonatkozó szabályok között szerepelnie kellene annak a kikötésnek, hogy egy évben egy 
személy részére adományozható csak az elismerés.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Az a kikötés, hogy az elismerés tárgyévben csak egy személy 
részére adományozható a díszpolgári cím vonatkozásában is szerepel a rendelet- tervezetben. 
A díszpolgári címet érintően is kerüljön törlésre a korlátozás? 
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Peng Ferenc képviselő: Több önkormányzat is valamilyen eseményhez köti, mikor átadja az 
elismeréseket. Azért gondolja, hogy kell időkorlát a rendeletbe, mert ha egy elismerést 
megszavaz az önkormányzat, akkor legyen egy konkrét esemény az évben, amikor az 
elismerések átadhatók.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A rendelet tervezetben szereplő dátumok alapján az elismerések 
kapcsán egy augusztus hónapban tartandó átadás életszerű.  
 
Peng Ferenc képviselő: A képviselő- testületnek azt kellene eldöntenie, hogy ezeket az 
elismeréseket mikor szeretné átadni.  
 
Bérces Antal képviselő: Véleménye szerint nem kell a rendeletben külön dátumokat 
meghatározni.  
 
Orbán Sándor polgármester: Az elhangzott módosításokkal szavazásra terjeszti a rendelet 
tervezetet.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2022./II.23./Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat által adományozható 
elismerésekről szóló önkormányzati rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőri jelentésének elfogadása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/376/2022. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

10/2022./II.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Nagytevel Község 
Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési jelentését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Medicopter Alapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/327/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy támogassák a Medicopter Alapítványt 10.000.-Ft 
összeggel az önkormányzat 2022. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

11/2022./II.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
10.000.-Ft támogatást biztosít a Medicopter Alapítvány 
részére, az önkormányzat 2022. évi költségvetése 
tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
c./ Rendőrség tájékoztatása a mellékutakra kihelyezett táblákkal kapcsolatban 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: Minden képviselőnek továbbította a Rendőrkapitányság levelét. A 
vadásztársaság kereste meg a rendőrkapitányságot azzal, hogy a crossmotorosok és a quadosok 
zavarják a vadásztársaság tevékenységét.  A rendőrkapitányság tájékoztatása alapján az 
önkormányzat a behajtani tilos táblák kihelyezésével az illetéktelen személyeket kitilthatja a tó 
melletti mellékutakról. A lőtéren például olyan területről gondolják, hogy út, ami 
tulajdonképpen nem az, a térképen sem szerepel útként feltüntetve. A táblák kihelyezésének a 
költségét a vadásztársaság finanszírozza.  
 
Bérces Antal képviselő: Ha ki szeretne menni az ingatlanára, a tiltó táblától nem fogja tudni 
megközelíteni a tulajdonát. Az erődtörtvény tiltja, hogy segédmotorral közlekedjen az erdőn. 
A behajtani tilos tábla rá is vonatkozik.  
 
Orbán Sándor polgármester: A behajtani tilos tábla alatt elhelyezésre kerül egy kiegészítő tábla 
is. A kiegészítő táblán fel kell tüntetni, hogy a tiltás az ingatlantulajdonosokra nem vonatkozik.  
 
Bérces Antal képviselő: Az utak többsége magánkézben van, azok az utak magánutak.  
 
Orbán Sándor képviselő: Nem, ezek az utak önkormányzati utak.  
 
Peng Ferenc képviselő: A legnagyobb probléma az, hogy a területek többsége ahol közlekednek 
a motorosok, az nem is út tulajdonképpen.  
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Orbán Sándor polgármester: A vadásztársaság mikor hajtóvadászatot tartott, és erről szóló 
táblákat helyezett ki, az emberek ezt figyelmen kívül hagyták, amely önmagában veszélyes. A  
vadászoknak muszáj valamit tenni, de a vadász nem szólhat a motorosnak, mert nem 
rendelkezik erre hatáskörrel.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

12/2022./II.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határoz arra vonatkozóan, hogy a Nagytevel Strand mellet 
található önkormányzati tulajdonú mellékutakra behajtani 
tilos táblát helyez ki, azzal, hogy az ingatlan 
tulajdonosokra a tiltás nem vonatkozik.  
A behajtani tilos táblák költségét az Bakonyi Nimród 
vadásztársaság finanszírozza. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 

d./ Szociális rendelet módosításának kérdése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: A temetési segélyre vonatkozó szabályokat kellene a rendeletben 
módosítani. A rendelet szabályai szerint mind az elhunytnak mind az eltemettetőnek is érvényes 
nagyteveli lakcímmel kell rendelkeznie. Az önkormányzat annak a személynek fizet temetési 
segélyt, aki az eltemettetést számlákkal igazolja.  
 
Bérces Antal képviselő: Miért kell valakinek átjelentkeznie, ha idősek otthonában kerül 
elhelyezésre.  
 
Orbán Sándor polgármester: Aki Ugodon kerül elhelyezésre idősek otthonában azt nem jelentik 
át ugodi lakcímre, ellenben Attyapusztával.  
 
Bérces Antal képviselő: Egy egyedi eset miatt megváltoztatni a rendeletet, nem látja értelmét.  
 
Ármán Katalin alpolgármester: Több ilyen ehhez hasonló eset is előfordulhat, hogy valaki azért 
nem lesz jogosult temetési segélyre, mert az idősek otthonában történő elhelyezését követően 
megszűnik a nagyteveli lakcíme.  
 
A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat szociális rendeletét a temetési 
segélyre vonatkozó szabályok, valamint a képviselő-testület ülésén elhangzottak alapján 
vizsgálja felül.  
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e./ Nagyteveli Sportegyesület támogatási kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/573/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester: A Sportkörtámogatás iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. 
Az igényelt támogatás összege 600.000 Ft. 
 
Bérces Antal képviselő: A Sportkör beszámolói nem kerültek fel több évre visszamenőleg az 
önkormányzat honlapjára.   
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

13/2022./II.22./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 600.000.-Ft összegű támogatást biztosít a Nagyteveli 
Sportegyesület részére. Az első részlet 300.000.-Ft utalásáról 2022. február 28. napjáig, a második 
részlet 300.000.- Ft utalásáról 2022. július 30. napjáig - amennyiben a 2021. évi támogatás 
elszámolása határidőben megtörtént -gondoskodik a polgármester. Felhatalmazza a testület a 
tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak a támogatási szerződés megkötéséről és a jelzett összeg 
utalásáról. A képviselő-testület a támogatás fedezetét, az önkormányzat 2022. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
f./ Belterületi ingatlanok bérbeadása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: Az önkormányzat minden évben felül szokta vizsgálni a belterületi 
bérbeadott ingatlanokra vonatkozó szerződéseket.  
 
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

14/2022./II.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határoz arra vonatkozóan, hogy a bérbeadott önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződéseket egy 
évvel meghosszabbítja.   
Határidő: azonnal  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 15 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 


