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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 

Szám: U/188-10/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 25. napján 17 óra 
30 perckor 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./Igazoltan távol: Farkas Péter képviselő 
 

C./ Tanácskozási joggal megjelent: 
- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 

 
 

Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő 
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását. 
Bérces Antal képviselő előterjesztésének (elismerő címek adományozása) (az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve) tárgyalását a vegyes ügyek keretén belül javasolja.  
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

1. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás dr. Takács Ádám Attila 
 jegyző 
 

2. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális dr. Takács Ádám Attila 
  ellátások térítési díjáról és gyermekjóléti ellátások jegyző 
   intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V.26.)  
  önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. SzMSz módosítása dr. Takács Ádám Attila 
  jegyző 
 

4. Előirányzat módosítás – napelemes rendszer bővítése Orbán Sándor  
  polgármester  
 

5. 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. 
 



3 
 

 
 

 
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 szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás  
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A szociális tűzifa rendelet a tavalyi rendeleten alapul, a 
támogatás odaítélésénél az összeghatárok felülvizsgálatra kerültek. 
 
Orbán Sándor polgármester: Aki a rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, kéri, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2022./X.26./ Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
2./ 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 : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A térítési díj emelése az Ugodi konyha költségeinek emelkedése 
miatt szükséges. A rendelet 2. melléklete hatályát veszti. A módosítás 2022. november 2. napján 
lép hatályba. 
 
Orbán Sándor polgármester: Aki a rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, kéri, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2022./X.26./ 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. 
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3./ N a p i r e n d :  SzMSz módosítása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását új 
kormányzati funkció felvétele indokolja, a rendelet 1. számú melléklete módosul.  
 
Orbán Sándor polgármester: Aki a rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, kéri, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

11/2022./X.26./ Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013.(VI.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d :  Előirányzat módosítás – napelemes rendszer bővítése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester: A meghívóban szereplő megfogalmazástól eltérően, javasolja, 
hogy az orvosi rendelő napelemes rendszer bővítésével kapcsolatban felmerült 199.962,- Ft-os 
összeget az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2022./X.25./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az orvosi rendelő napelemes rendszer bővítésével 
kapcsolatban felmerült 199.962,- Ft-ot az önkormányzat 
2022. évi költségvetése általános tartaléka terhére 
biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Szóbeli előterjesztés- Excel táblázat a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Elnézést kér a képviselő-testület tagjaitól, hogy az ellőterjesztés 
nem került kiküldésre a képviselő-testület részére. Ismerteti az Ugodi Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetés módosításának okait, indokoltságát.  
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Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2022./X.25./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 
évi költségvetésének módosítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
b./ Klíma beszereltetése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Orbán Sándor polgármester: A kulturális normatívából 15%-ot kötelezően tárgyi eszköz 
beszerzésre kell költeni, ami 350.000,- Ft, amit el kell költenie az önkormányzatnak. Azt 
javasolja, hogy tegyen még inkább bele pénzt az önkormányzat és a községházban is kerüljön 
klíma beszerelésre.  
 
Peng Ferenc képviselő: Hova gondoltad pontosan az épületegyüttesen belül a klíma 
elhelyezésé? 
 
Orbán Sándor polgármester: Ide, a díszterembe. Az egész beruházás 6-800.000,- Ft körül van, 
egy 7,2-es kültéri egységet kellene felszerelni.  
 
Peng Ferenc képviselő: Akkor az önkormányzatnak még egyszer annyi összeget hozzá kellene 
tennie, hogy ez megvalósítható legyen.  
 
Orbán Sándor polgármester: Igen. Az a kérdés, hogy ide is lehet-e még plusz panelt felrakni.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

57/2022./X.25./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közösségi ház dísztermébe klíma berendezést szereltet 
fel, melynek költségét a 2022. évi kulturális normatíva 
terhére 350.000,- Ft erejéig, valamint az önkormányzat 
2022. évi költségvetése általános tartaléka terhére 
biztosítja.   
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 
 
 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a napelem pályázat az önkormányzat részéről 
benyújtásra került.  
 



6 
 

 
 

Nagy László: Köszöni az önkormányzat segítségét a Sportkör pályázatának befejezéséhez. Az 
önkormányzat nélkül mai árak mellett ezt nem lehetett volna kivitelezni. Az eszközbeszerzések 
a pálya felújítása megtörtént, festések és a labdafogó háló felállítása van még hátra.  
 
Beller Zsuzsanna: A nullára redukálódott a faluban a közösségi élet a Covid óta. Egy közöny 
alakult ki a faluban az emberek között.  
 
Orbán Sándor polgármester: Javasolta korábban az alpolgármester asszonynak, hogy csinálni 
kellene egy civil szervezetet, de nincs aki elkezdje. Az önkormányzat senkinek nem áll az 
útjában, szívesen segítünk bárkinek.  
 
Bérces Antal képviselő: Több civil szervezet is an a a faliban.  
 
Peng Ferenc képviselő: Én vagyok az elnöke a Nagytevel Községért Alapítványnak, de még 
egy alapítványi ülést is nehéz összehozni, nem hogy valami történjen is. A témafelvetéshez, és 
hogy abból egy konkrét kezdeményezés legyen, erre se ember, se hajlandóság nincs. 
Tulajdonképpen a vegetáció megy.  
 
Beller Zsuzsanna: Megkeresés sincsen? 
 
Peng Ferenc képviselő: 4 éve lettem elnök, de amikor egyedül marad az ember, akkor annak 
örül, ha tovább tudja vinni az ügyet. Ez a probléma sokkal mélyebben gyökerezik. Nem érzi, 
hogy az emberek keresnék a községben egymás közelségét társaságát.  
 
Nagy László: Pedig van négy civil szervezet a községben.  
 
Beller Zsuzsanna: Ha a környező községekkel felvenné az önkormányzat a kapcsolatot? 
Kialakíthatnának a szomszédos községek a „jó gyakorlatot.” 
 
Ármán Katalin alpolgármester: Nem lehet a fiatalokat megszólítani.  
 
Beller Zsuzsanna: Pedig jó lenne egy közösség, hogy ha problémánk van, akkor lehessen 
valakire számítanunk, és mások is számíthassanak ránk. Ennek a hiányát a Covid időszak alatt 
megtapasztalta.  
 
Bérces Antal képviselő: Saját korosztálya Homokbödögén és Adásztevelen állandóan 
rendezvényeket tartott, sokkal összetartóbb társaság alakult ott ki. A szüreten és a bálon kívül 
Nagytevelen semmi mást nem tudott sajnos meghonosítani az önkormányzat. 
 
Peng Ferenc képviselő: A közösségnek alulról önszerveződőnek kell lennie. Úgy látja nincs 
meg az az ember, aki vagy akik emögé odaállnának.  
 
Orbán Sándor polgármester: Tehet az önkormányzat egy kísérletet, egy kaszinó jellegű 
összejövetelt, persze nem szó szerint, ahol lehetne kártyázni, egymással beszélgetni. Egy péntek 
vagy szombat estére. Aki kártyázni akar az kártyázik, lehetne dominózni, stb.  
 
Beller Róbert: Az alapítvány pontosan milyen célt szolgál? 
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Peng Ferenc képviselő: Bármilyen célt, ahogy a nevében is szerepel, legyen szó orgona 
vásárlásról, vagy fűnyíró tartkor vásárlásában történő közreműködésről. Az a baj, hogy hiába 
vagyunk tagok heten, az aktív tagok száma szinte nulla. Az ügyviteli részét viszi egyedül a 
dolognak, de érdemi munka nincs az alapítványban. Abban az esteben, ha az alapítványban 
kicserélődnek az emberek, és aktív tagok lesznek az alapítványon belül, akkor látja értelmét az 
egésznek.  
 
Orbán Sándor polgármester: Javasolja, hogy Bérces Antal képviselő úr „Nagytevel Községért” 
elismerő cím adományozására vonatkozó előterjesztését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

58/2022./X.25./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Községháza Bérces Antal képviselő „Nagytevel 
Községért” elismerő cím adományozására vonatkozó 
előterjesztését az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Orbán Sándor polgármester, miután töb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 55 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

 


