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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. június 28. 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 

 

 
 

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. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális Orbán Sándor 
  ellátások térítési díjáról és gyermekjóléti ellátások polgármester 
   intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V.26.)  
  önkormányzati rendelet módosítása 
 
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás Orbán Sándor   
  polgármester 
 
3. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag Orbán Sándor  
 vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása polgármester  
 
4. Iskolakezdési támogatás Orbán Sándor  
  polgármester 
  
5.  Ugod- Nagytevel- Bakonykoppány- Nagytevel  Orbán Sándor  
     Óvodafenntartó Társulási Tanács társulási polgármester 
     megállapodásának módosítása 
 
6. Vegyes ügyek 
  
   

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 :  A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról 
és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2022./VI. 28/ Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások térítési díjáról és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. 
(V.26.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 

2./ N a p i r e n d :  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1781/2022. sz. üi. alapján) 
 

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

30/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata 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 2023. évi 
pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 

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/1578/2022. sz. üi. alapján) 
 

Orbán Sándor tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
– a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 
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 
2022. évi költségvetése tartaléka terhére. 
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Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

31/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter - és az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 3. melléklet 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 2022. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a képviselő-testület a 
polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2022. augusztus 31.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Iskolakezdési támogatás 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy 2021. évben a támogatás összege: 
- általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató 

részére 15.000,- Ft/fő volt. 
 
Peng Ferenc képviselő: Véleménye szerint az a kérdés, hogy az önkormányzat szeretne-e az 
idei év során ezen az összegen emelni, vagy sem. Ha az önkormányzat az emelés mellett dönt, 
az milyen mértékű legyen.  
 
Bérces Antal képviselő: Nem látja realitását annak, hogy az önkormányzat az idei év során 
megemelje az iskolakezdési támogatás összegét.  
 
Peng Ferenc képviselő: Akkor az önkormányzat nem emeli meg az összeget? 
 
Orbán Sándor polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat a tavalyi összegnek megfelelő 
támogatást adja iskolakezdési támogatásként.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

32/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzata 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 
óvoda és iskolakezdési támogatás összegét az alábbiak szerint határozza meg 2022. évben: 
- általános iskolás, középiskolás, nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató 

részére 15.000 Ft. 
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A kérelmezők a támogatást a kérelemben megjelölt módon: 
- felvehetik készpénzben a polgármesteri hivatal házipénztárában - törvényes képviselők - 

2022. augusztus 8-tól 2022. augusztus 31-ig, 
 vagy 
- bankszámlára utalással kaphatják 2022. augusztus 8-tól 2022. augusztus 31-ig. 
Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2022. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 
 
 

5./ N a p i r e n d : Ugod- Nagytevel- Bakonykoppány- Nagytevel Óvodafenntartó Társulási Tanács 
társulási megállapodásának módosítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester  
(Előterjesztés az U/569/2022. sz. üi alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester átadja a szót dr. Takács Ádám Attila jegyzőnek. 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A Hivatal benyújtotta Magyar Államkincstár felé az Ugod-
Bakonykoppány-Bakonyszücs-Nagytevel óvodafenntartó Társulási Tanács társulási 
megállapodásának módosítását. A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívással élt a benyújtott 
dokumentumokkal kapcsolatban. A kért javítások a megállapodáson módosításra kerültek, melynek 
következtében szükséges annak újbóli elfogadása.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

33/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 29/2022. (V.31.) számú határozatát 
visszavonja és tárgyban a következő új határozatot hozza: 
Az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány- Nagytevel Óvodafenntartó Társulási Tanács társulási 
megállapodásának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 

6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Közbiztonság helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1606/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester: A közbiztonság helyeztéról szóló beszámolót minden képviselő 
megkapta, azzal kapcsolatban kérdés merült-e fel? 
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

34/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbiztonság helyzetéről szóló 
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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b./ Napsugár Nyugdíjas Egyesület Nagytevel támogatás iránti kérelme 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: A Napsugár Nyugdíjas Egyesület Nagytevel képviseletében 
Ármán Katalin elnök kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy az előző évekhez 
hasonlóan az önkormányzat támogatásban részesítse az egyesületet.  
 
Orbán Sándor polgármester: 140.000,- Ft támogatást megszavazását javasolja a Napsugár 
Nyugdíjas Egyesület Nagytevel részére.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát: 
 

35/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Napsugár Nyugdíjas Egyesület Nagytevel részére 
140.000,- Ft támogatást nyújt a 2022. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 

c./ Nagytevel, Kossuth utca 62.  szám (148/8 hrsz.) alatti ingatlan helyi védelem alá helyezése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1412/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester: Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Nagytevel, Kossuth utca 
62. szám (148/8 hrsz.) alatti ingatlan helyi egyedi védelem alá helyezésével kapcsolatban. A 
kérelem mellékleteként a kérelmező csatolta a szükséges dokumentumokat, így a 2022. 
márciusában készült értékvizsgálatot.  
 
Peng Ferenc képviselő: A kérelmezett ingatlan az értékvizsgálat alapján egyértelműen helyi 
egyedi védelem alá helyezhető. Véleménye szerint indokolt lenne egy kezdeményezést 
elindítani a környező ingatlanok vonatkozásában, ha nem csak a Kossuth utca 62. szám alatti 
ingatlanra terjesztené ki az önkormányzat a helyi védettséget, hanem a szomszédos ingatlanokra 
is, ezzel az egész épületegyüttesre is, ahhoz az érintett ingatlanok tulajdonosai hozzájárulnak-
e.   
 
Orbán Sándor polgármester: Ez az ingatlan tulajdonosok számára milyen kötöttséget és többlet 
terhet jelent? 
Peng Ferenc képviselő: Többletköltséget és terhet jelen pillanatban nem jelent, felújítás során 
jelenthet annyi kötöttséget, hogy például a boltozatot meg kell tartani eredeti formájában. De 
az önkormányzat bármikor dönthet arról, hogy a helyi védettséget megszünteti, ez nyilván egy 
egyszerűbb eljárás, mint egy országos védettség alatt álló épület esetében. Az értékvizsgálat 
lényegi része az a 2 oldal, ahol fel vannak sorolva azok az épületelemek, melyek az épület 
építészeti értékeit jelenítik meg.  
 
Bérces Antal képviselő: Ha valaki megveszi az ingatlant és azon belső átalakításokat végez, 
például eltünteti a boltívet, akkor ezt helyi védettség alatt megteheti-e? 
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Peng Ferenc képviselő: Nem. Ha kiterjeszti az önkormányzat a helyi védettséget az épületre, a 
boltozatot csak akkor alakíthatja át, bonthatja el vagy szüntetheti meg, ha annak az épület 
elemnek a helyi védettségét az önkormányzat megszünteti. Ettől még átalakítani át lehet, ajtót 
lehet cserélni az épületen belül, csak a védetté nyilvánított elemhez, például a boltozathoz nem 
lehet hozzányúlni.  
 

Bérces Antal képviselő: Ha valaki megvenné, lehet, az egészet átalakítaná. Ilyet lehet-e? 
 

Peng Ferenc képviselő: Ezeknek az épületeknek éppen a boltozat az értéke. Azt még egyszer 
már senki nem fogja felépíteni. Egyediséget képez az, hogy egy kis épületben ilyen szerkezetű 
boltíveket helyeztek el. Ilyen szempontból teljesen alá van támasztva ez az épület. Ha valaki 
teljesen lebontja a boltozatot, akkor már csak a lábazat marad, amely önmagában olyan sokat 
nem ér.  
 

Orbán Sándor polgármester: Helyi védelem alá csak akkor lehet helyezni egy ingatlant, ha 
ahhoz az ingatlan tulajdonos hozzá is járul.  
 

Peng Ferenc képviselő: Az önkormányzatnak, amiben most döntenie kell, az az, hogy a helyi 
értékvizsgálat alapján a Kossuth utca 62. szám (148/8 hrsz.) alatti épületet az önkormányzat 
helyi védelem alá helyezi-e vagy sem, az összes többi kérdés, hogy a helyi védelmet az egész 
épületegyüttesre kiterjeszti-e az önkormányzat, az ennek a döntésnek a folyománya lehet.  
 

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

36/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nagytevel, Kossuth utca 62. szám (148/8 hrsz.) alatti 
lakóházat helyi egyedi védelem alá helyezi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
d./ Klímaberendezés vásárlása a polgármesteri hivatal épületébe 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Orbán Sándor polgármester: A polgármesteri hivatal épületében szükségessé vált egy klíma 
berendezés beszerelése, melynek fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
általános tartaléka biztosítaná.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2022./VI.28./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arra vonatkozóan, hogy a 
polgármesteri hivatalban klíma berendezés kerüljön beszerelésre 500.000,- Ft erejéig. A klíma 
berendezés beszerzésének és beszerelésének fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetése 
általános tartaléka biztosítja.  
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Ármán Katalin alpolgármester: A malomnál található fahíd állapota nagyon romlik. Mit lehetne 
azzal kezdeni? 
 
Orbán Sándor polgármester: Az egész hidat újra kellene csináltatnia az önkormányzatnak.  
 
e./ Sportegyesület pályázata 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: A Magyar Falu Program keretén belül a Sportegyesület 6 millió 
forintra pályázott. A kérdés az, hogy az önkormányzat óhajt-e beleszállni a sportpálya felújításába, 
avagy sem.  
 
Peng Ferenc képviselő: Mekkora összegről lenne szó? 
 
Orbán Sándor polgármester: Ott tart a történet, hogy 2.200.000,- Ft maradt fenn, és meg kellene 
csinálni a padok felújítását és telepítését, az eredményjelzőt, továbbá a labdafogó hálót és a pálya 
felújítását is, melynek csak a munkadíja 1,5 millió forint lenne. Ez egy irreális árajánlat. Úgy véli, 
ha a Sportegyesület társadalmi munkában a megfelelő módon áll hozzá a dologhoz, akkor ezeket a 
munkákat el lehet végezni.  A pályát meg kell tárcsázni és azt követően újra vetni.  Mi a 
Sportegyesület véleménye? Beleszáll a Sportegyesület humán erővel? 
 
Farkas Péter képviselő: Persze, természetesen besegít a munkálatok elvégzésébe a Sportegyesület.  
 
Bérces Antal képviselő: Arról beszélünk, hogy adjunk-e támogatást. Csinálják meg azt amit tudnak, 
meg ami a Sportegyesület szerint fontos, és majd meglátja az önkormányzat, hogyan áll a 
kivitelezés.  
Orbán Sándor polgármester: Nem tudjuk, hogy mennyi hiányzik. Az önkormányzat jelen 
pillanatban maximum feladatot végeztetne el, pénzt nem adna a megvalósításhoz.  
 
Peng Ferenc képviselő: Javasolja, hogy amennyiben konkrét számok állnak az önkormányzat 
rendelkezésére, akkor térjenek vissza a kérdés tárgyalására.  
 
Orbán Sándor polgármester: Van-e még valakinek kérdése.  
 
Bérces Antal képviselő: Az a ház amiről múltkor beszéltünk, a tükörrel szemben, az hogy áll? 
 
Orbán Sándor polgármester: Az ingatlantulajdonost nem lehet elérni. Hitelt érdemlően ki kell 
értesíteni az ingatlantulajdonost, hogy neki tartozása van, és ha határidőn belül nem rendezi a 
tartozását akkor lehet árvereztetni az ingatlant, de az értesítési címét se tudja az önkormányzat a 
tulajdonosnak. A külföldi tulajdonban lévő ingatlanok árverezésére külön szabályok vonatkoznak, 
maximum életveszélyessé tudná az önkormányzat nyilváníttatni az ingatlant.  
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 50 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
 

Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

 


