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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. április 12. napján 18 
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, Bérces Antal Ignác képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
Távol maradt: Farkas Péter képviselő (A napirendi pont tárgyalása közben megérkezett) 
 
Lakosság köréből megjelent: 1 fő 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 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.  TOP Plusz pályázatokon történő részvételről döntés Orbán Sándor 
      polgármester       
 
2. A Pápakörnyéki Önkormányzatok feladatellátó Társulása Orbán Sándor 
    által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális polgármester 
    és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjak 
    megállapításáról szóló önkormányzati rendeletalkotáshoz  
    hozzájárulás  
 
3. Vegyes ügyek  
   
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 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 : TOP Plusz pályázatokon történő részvételről döntés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: A TOP Plusz pályázatok közül kettő pályázat lehet releváns 
Nagytevel vonatkozásában, az egyik az óvodával kapcsolatos. Az óvoda konyha felújítására 
lehetne pályázatot benyújtani. A másik pályázati lehetőség az útfelújítás, melyre most van 
pályázati kiírás. Itt a Kossuth és Jókai utca felújítása jöhet szóba. A TOP Plusz pályázatok nem 
egyszerű pályázatok, 40 oldalas megalapozó tanulmányt kell hozzá csatolni. A pályázatírás a 
támogatás összegének 1%-át teszi ki, melyet az önkormányzatnak ki kell fizetni. Abban az 
esetben, ha nyer a pályázat, a pályázatírás költsége a támogatás összegén belül elszámolható, 
amennyiben a pályázat nem nyer, az önkormányzat viseli a pályázatírás költségét.  
 
[A napirendi pont tárgyalása közben megérkezett a képviselő-testületi ülésre Farkas Péter 
képviselő. Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésén 
valamennyi képviselő megjelent, a képviselő-testület 5 fővel határozatképes.]  
 
Orbán Sándor polgármester: Az útra vonatkozó pályázat 35 millió forintba kerülne, ennek a 
pályázatírása 350 ezer Ft-ba kerülne. A másik pályázat esetében nem ismerjük egyelőre a 
költségvetés végösszegét, Peng Ferenc képviselő megígérte, hogy elkészíti a kiviteli terveket, 
melyek alapján lehet majd számolni.  
 
Bérces Antal képivelő: Az útra vonatkozó pályázattal kapcsolatban kérdezi, hogy a pályázatból 
nem derül ki, hogy az m-re vonatkozik e? 
 
Orbán Sándor polgármester: 1200 m területen kerülne az út felújításra. Kossuth és Jókai utca. 
 
Bérces Antal képviselő: A műszaki tartalom kopóréteg készítése bitumenes emulziós 
permetezéssel. Ez albán vagy finisheres módszert jelent? 
 
Orbán Sándor képviselő: Finisherrel történő kivitelésről van szó. Ezen a pályázaton véleménye 
szerint nem fognak sokan indulni, az önkormányzat esélyei nem rosszak.  
 
Bérces Antal képviselő: Pályázati pénzt is kérnek és nincs sikerdíj. Mi ösztönözheti a 
pályázatírókat arra, hogy nyerjen a pályázat? 
 
Orbán Sándor polgármester: A sikerdíj kivezetésre került, az megszűnt.  
 
Peng Ferenc képviselő: Nem tudja, milyen szempontok alapján döntenek a pályázatok 
elbírálása során.  
 
Orbán Sándor polgármester: A pályázatokat megadott szempontrendszer alapján pontozzák.  
 
Bérces Antal képviselő: Az óvodai pályázat esetén a pályázati kiírás szerint a bővítés esik 
nagyobb latba. Mit lehet ebbe a pályázatba beleírni az önkormányzat részéről? 
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Orbán Sándor polgármester: A pályázat leginkább létszámbővítésre gondol, az Nagytevel 
esetében nem fog megvalósulni. Kapacitásbővítés nem lesz. A konyha hátsó részét ahol a 
mosogató van, az önkormányzat hozzányitná az óvodához. A másik konyhából pedig 
tálalókonyha kerülne kialakításra. Ugyanakkor mivel Uniós pályázatról van szó, mindenképpen 
akadály mentesíteni szükséges az óvodát, amit az épület hátsó része felől meg lehet oldani, a 
problémát a mellékhelyiség megközelíthetőségében látja.  
 
Peng Ferenc képviselő: A terasz részénél? 
 
Orbán Sándor képviselő: Két eset lehetséges. Vagy a terasz részénél vagy a belső térből 
leválasztani. A konyhából ténylegesen nem venne el területet az önkormányzat.  
 
Peng Ferenc képviselő: Az se lenne egy rossz megoldás, ha a mozgáskorlátozottat az 
önkormányzat nem hozná be a folyosóig, hanem előbb kerülne kialakításra az illemhely, mert 
nem tudja, hogy a folyósó van-e olyan széles, hogy azon a mozgáskorlátozott biztonsággal és 
kényelmesen tudna közlekedni. Van-e 1,5 méter széles a folyosó? 
 
Orbán Sándor polgármester: Szerinte nincsen 1,5 méter széles a folyosó.  
 
Bérces Antal képviselő: Nem lehetne úgy beadni a pályázatot, hogy az altatás is megoldott 
legyen? Erre a célra külön ingatlan is megvásárlásra került a korábbiakban.  
 
Orbán Sándor polgármester: A gyermekek fele marad csak aludni az óvodában, mert a szülők 
haza viszik a gyermekeiket.  
 
Peng Ferenc képviselő: Lehet azt tudni, hogy melyek, azok a szempontok a pontozás során 
melyek kiemelt figyelmet kapnak? 
 
Orbán Sándor polgármester: Azzal lehet számolni, hogy mennyi plusz pontot kap a pályázó a 
vállalásaiért, azt viszont nem tudni, hogy a pályázat mennyi ponttal nyer.  
 
Peng Ferenc képviselő: Véleménye szerint mindenképpen pályázni kell. Az út véleménye 
szerint ki van jelölve, csak az esélyeit nem tudja az önkormányzat.  
 
Bérces Antal képviselő: A kettő pályázat közül legalább egyet meg kell pályázni.  
 
Peng Ferenc képviselő: Lehet azt tudni mekkora a pályázat pénzkerete? 
 
Orbán Sándor polgármester: Igen, ismert, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre a TOP Plusz 
pályázatokon belül. És van is lehetőség arra, hogy az önkormányzat a pályázatot egy későbbi 
időpontban benyújtsa, a pályázati beadási határidőket többször megnyitják.  
 
Peng Ferenc képviselő: Ha nem nyer az önkormányzat az áprilisban benyújtott pályázaton, 
akkor a pályázat októberben ismételten benyújtható? 
 
Orbán Sándor polgármester: Igen, de a pályázatírásra vonatkozóan akkor már nem keletkezik 
fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. 
 
Peng Ferenc képviselő: Van-e még olyan útja az önkormányzatnak, amely az 50 millió forintos 
keretbe beleférne? Nem lehetne még ezt a pályázatot kibővíteni? 
 



5 
 

 
 

 
Bérces Antal képviselő: Melyik úttal lehetne kibővíteni? 
 
Peng Ferenc képviselő: A Dózsa utcát még bele lehetne venni a pályázatba.  
 
Orbán Sándor polgármester: A Dózsa utca a 800 m2-es felületével még beleférne a pályázatba. 
 
Peng Ferenc képviselő: A Kossuth utcát, a Jókai utcát, a Dózsa utcát meg lehetne pályázni.  
 
Orbán Sándor polgármester: A útra vonatkozó pályázat beadására van lehetőség áprilisban és 
októberben is, az óvoda tekintetében a beadási határidő június vége.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatot: 
 

15/2022./IV.12./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Döntés Együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_Plusz 1.2.3-21 számú Belterületi utak fejlesztése című projekt projekt-előkészítő feladatainak 
ellátásról 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Együttműködési 
megállapodás megkötéséről a Veszprém Megyei Önkormányzattal a TOP_Plusz 1.2.3-21 számú 
Belterületi utak fejlesztése című projekt projekt-előkészítő feladatainak ellátásról” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és jóváhagyja a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal az Együttműködési megállapodás megkötését a TOP_Plusz 1.2.3-21.számú 
Belterületi utak fejlesztése című projekt projekt-előkészítő feladatainak ellátásról. 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás aláírására.  
Határidő: 2022. május 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatot: 
 

16/2022./IV.12./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Döntés Együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 
TOP_Plusz 3.3.1-21 számú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című 
projekt projekt-előkészítő feladatainak ellátásról 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Együttműködési 
megállapodás megkötéséről a Veszprém Megyei Önkormányzattal a TOP_Plusz 3.3.1-21 számú 
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című projekt projekt-előkészítő 
feladatainak ellátásról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és jóváhagyja a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal az Együttműködési megállapodás megkötését a TOP_Plusz 3.3.1-21.számú 
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című projekt projekt-előkészítő 
feladatainak ellátásról. 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás aláírására.  
Határidő: 2022. május 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 



6 
 

 
 

 
 
2./ N a p i r e n d : A Pápakörnyéki Önkormányzatok feladatellátó Társulása    által fenntartott 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési 
díjak    megállapításáról szóló önkormányzati rendeletalkotáshoz hozzájárulás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester: 2022. április 1-től 2023. április 1-ig nem kell a gondozottaknak 
térítési díjat fizetniük az előterjesztésben foglaltak szerint. Az önkormányzatnak 14 
házigondozottja van jelenleg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatot: 
 

17/2022. /IV.12./ sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás Társulási Tanácsa 6//2022. (II. 15.) határozatával 
jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Deregulációs rendelet elfogadása  
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2022./IV.13./Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelete 
a jkv. mellékletét képezi. 
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b./ Nagytevel Közösségi Színtér 2022. évi szolgáltatási terve 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

18/2022./IV.12./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nagytevel Közösségi Színtér 2022. évi szolgáltatási tervét 
a melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
c./ Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Nagytevel támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1065/2022. sz. üi. alapján) 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

19/2022./IV.12./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Nagytevel részére 120.000,-Ft támogatást 
biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 

d./ Patent Security kamera árajánlata  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: A nagyteveli strand őrzés- védelme sokba kerül az 
önkormányzatnak. Az őrző- védő társaság alkalmazottai akkor is kint voltak a strand területén, 
amikor azt semmi nem indokolta, például esős idő után. Az önkormányzatnak viszont ettől 
függetlenül fizetnie kellett a társaságnak. Csuka István adott árajánlatot a Patent Security 
nevében. Úgy gondolja, hogy az árajánlatban foglaltak a hétköznapok eseményeit teljes 
egészében lefedik, de hétvégékre nem biztos megfelelnek.  
 
Csuka István: Ha megnyomja valaki a pánik gombot, akkor először a kamera rögzíteni fog egy 
képet, amely megjelenik a diszpécser központban. Hogy ezt követően mi történik, a tekintetben 
az önkormányzat megszabhat egy eljárásrendet. Lehet értesíteni a Patent Security járőrét, de 
akár a rendőrséget is. Bejáratnál az őrbódénál, a hátsó kapunál, a játszótérnél és a kemping 
résznél lennének a kamerák kihelyezve. 
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Bérces Antal képviselő: Jogi szempontból meg lett vizsgálva a kérdése? 
 
Csuka István: Természetesen.  
 
Bérces Antal képviselő: A Kúria a tavalyi évben kiadott egy állásfoglalást, miszerint a strand 
nem számít közterületnek. Ha valaki azt mondja neki, hogy kamerát raknak ki a strandra, akkor 
ki se megy. Ha valaki rá akar csatlakozni, akkor az rá tud csatlakozni mobiltelefonon keresztül 
akinek jogosultsága van? 
 
Csuka István: Igen, rá tud csatlakozni.  
 
Bérces Antal képviselő: Nem támogatja a kamerarendszer ilyen szintű kihelyezését a strandon, 
véleménye szerint először azt kellene tisztázni, hogy jogilag megfelelő-e ennek a kivitelezése. 
Egy valamire való faluban minden benemő utcában kamera került kihelyezésre. Abszurdnak 
tartja, hogy egy kamerarendszer előbb kerüljön kiépítésre a strandon, mint a település 
belterületén és közterületein.  
A Kisfaludy program keretén belül 66 Balaton parti település strandjára írtak ki pályázatot, 
egyik strand esetében sem szerepel a kamerarendszer kiépítése. Oka van, nyilván mert nem 
lehet. Kamerarendszert csak a strand bejáratánál lehetne elhelyezni. 
 
Orbán Sándor polgármester: A tó irányába nem nézne kamera.  
 
Csuka István: Nem cél és erkölcsileg sem támogatná, hogy az önkormányzat a strandot figyelje 
meg. Az egyik megfigyelési pont a bejárat és a kassza területe lenne,  másik kamera a hátsó 
bejáratot figyelné, a a játszótérnél lévő kamera felfelé nézne, a kemping területén elhelyezendő 
kamera pedig a kemping területére, nem a partra irányulna. A rendőrség jogosult a 
kamerarendszer kezelésére, arra, hogy a kamerarendszerből felvételt nyerjen ki. Azt el kell 
dönteni, hogy milyen célt akar elérni az önkormányzat a kamerarendszerrel. Térfigyelő 
kamerákat feltenni a település belterületén teljesen más történet.  
 
Orbán Sándor polgármester: Honnan vesz áramot az a rendszer, mely nem vezetékes? 
 
Csuka István: Mindig onnan ahol a kamera található. A strandon a kamera rendszert azért 
lehetne könnyen megvalósítani, mert saját oszlopai vannak az önkormányzatnak. 
 
Peng Ferenc képviselő: Milyen szolgáltatást váltana ki a kamerarendszerrel az önkormányzat? 
 
Orbán Sándor polgármester: Most személyes őrzés van a strand területén.  
 
Peng Ferenc képviselő: Hol lehetne elhelyezni a pánik gombot a strand területén.  
 
Csuka István: Egyértelműen az őrbódé oldalán, de az őrök személyesen nem lennének jelen a 
standon.  
 
Bérces Antal képviselő: Az, hogy hova kerül a pánik gomb lényegtelen, ha kell 3 méter magasra 
is felmásznak az emberek. A kamerarendszerrel kapcsoltban vannak morális problémái.  
 
Peng Ferenc képviselő: A strand területének figyelése szerinte nem járható út, ennek inkább 
riasztó hatása van. Hogy a standon milyen területek figyel meg az önkormányzat és akar 
biztosítani, az már más terület.  
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Orbán Sándor polgármester: Az se megoldás, hogy az egész települést telerakná kamerával az 
önkormányzat.  
 
Bérces Antal képviselő: Kérdezd meg hova jutott a közbiztonság azokon a településeken ahová 
kihelyezték a rendszám felismerő kamerákat. Takácsi a legveszélyeztetettebb település volt 
ebből a szempontból.  
 
Csuka István: Nem tudom honnan szedted ezt az információt, de nem igazán sikerült nekik.  
 
Orbán Sándor polgármester: Ez a kérdés érik még az önkormányzatnál. 
 
 
 
e./ Csatorna- Vízmű árajánlat 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: Az önkormányzat a költségvetésében 5 millió forintot irányzott 
elő a beruházásra, véleménye szerint ennyiből a beruházást meg lehet valósítani. A Vízmű 
ajánlata 10.733.000,- forint. Ők nagyon sokért végeznék a földmunkát. Szerinte más 
megoldással megoldható a tervezett összegből. 
 
Peng Ferenc képviselő: Utána a vízműnek ezt át kell venni? 
 
Orbán Sándor polgármester: Üzemeltetésre igen. Ezért is kell ilyen komoly átemelő dupla 
szivattyúval. Át kellett terveztetni és az új nyomvonalat a szolgalmi jog miatt a földhivatalnál 
be kellett jegyeztetni.  
 
 
 
f./ Villany- szolgálató váltás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: Lehetséges, hogy az önkormányzatnak szolgáltatót kellene 
váltania. Amikor megjelentek a versenyipicon szereplő vállalatok az önkormányzat szolgáltatót 
váltott. Akkor úgy nézett ki hogy az egyetemes szolgáltatónál31 Ft-ért kapja a lakosság az 
áramot, a versenyszférában pedig 22,50 forintért. Ez a 22,5 Ft most 49 Ft, jövőre pedig 67 
forintos ajánlatot kapott az önkormányzat.  
Az önkormányzat azt a tájékoztatást kapta, hogy nem tud átmenni az egyetemes szolgáltatásba, 
mert 3*63 A-nál nagyobb az összteljesítménye. A villamos energia törvény felsorolja ki 
jogosult egyetemes szolgáltatást igénybe venni, és tartalmazza azt is, hogy azok közül, akik 
nem teljesítik a feltételeket az önkormányzat kérheti az egyetemes szolgáltatást. Éppen ezért 
lenne fontos, hogy az önkormányzat 2022. év végével visszamenne az egyetemes 
szolgáltatásba. Nem kell feltétlen most szavazni a szerződés felmondásáról, előtte 60 nappal 
kell dönteni a szerződés felmondásáról. 
 
Bérces Antal képviselő: Kétségtelen, hogy az önkormányzatnak magyar társaságnál kell 
maradnia.  
 
 
 



10 
 

 
 

g./ Településrendezési terv 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: Az önkormányzat nyert a benyújtott pályázaton 3 millió forintot a 
településrendezési terv elkészítésére.  
 
Peng Ferenc képviselő: A kommunikációt és a szakmai irányítást a főépítész végzi. A tényleges 
munkát pedig a főépítész mögötti „csapat” teljesíti.  
 
Orbán Sándor polgármester: Van olyan ismerősöd, aki településrendezési tervet készíthet? 
 
Peng Ferenc képviselő: Vállalkozási formában minden olyan településmérnök végzettséggel 
rendelkező személy készíthet településrendezési tervet, aki rendelkezik az erre megfelelő 
jogosultsági számmal. Kell kérni árajánlatot, aki kedvezőbb árajánlatot ad, azzal kell az 
önkormányzatnak szerződni. 
 
Orbán Sándor polgármester: Nagyon hamar lépni kellene, mert az árak menni fognak felfelé. A 
közös hivatalhoz tartozó három településen, Bakonyszücsön, Bakonykoppányon és Bében most 
készül a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat.  
 
Peng Ferenc képviselő: A tiszta lap néha jobb, mint ha már meglévő településrendezési tervet kell 
felülvizsgálni. Eleve jogszűkítést az önkormányzat nem követhet el. Van az önkormányzat esetében 
egy plusz átvizsgálási szakasz. 
 
 
h./ Óvoda átszervezés 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: Hiába ír ki a fenntartó folyamatosan pályázatot nemzetiségi 
óvodapedagógus álláshelyre, nincs megfelelő végzettséggel rendelkező pályázó. Ezáltal viszont az 
óvoda működése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, így aktuálissá vált az óvoda 
átszervezése. Az ezzel kapcsolatos döntést a fenntartónak május utolsó munkanapjáig kell 
meghoznia. Az önkormányzat semmi nem veszít, semmilyen plusz feladat vállalásával nem jár az 
önkormányzat részéről.  
 
Bérces Antal képviselő: Önálló óvoda lesz akkor Nagytevelen? 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Nem, a Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini Bölcsőde 
Nagyteveli Tagóvodája lesz, a név és a feladat fog változni.  
 
Orbán Sándor polgármester: Ha önálló óvodaként működne Nagytevel, akkor ugyanúgy ki kellene 
írni a pályázatot. 2019-ben a német nemzetiségi önkormányzat szerette volna átvenni az óvoda 
működtetését, de végül az sem sikerült.  
 
 
Orbán Sándor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján zárt 
ülés tartását rendeli el 19 óra 15 perckor. 

 
kmf. 

 
Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 


