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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/188-11/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 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 képviselők  
 
B./Igazoltan távol: Bérces Antal Ignác, Peng Ferenc képviselők 
 
C./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 3 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. 2023. évi munkaterv megtárgyalása Orbán Sándor 
 polgármester 
 

2. A falugondnoki szolgáltatásról  dr. Takács Ádám Attila 
 rendelet-alkotás jegyző 
 

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 
Társulása Társulási Megállapodás módosítása polgármester 

 és egységes szerkezete 
 

4. Vegyes ügyek 
 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Orbán Sándor 
Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) polgármester 

 

6. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Orbán Sándor 
 polgármester 

  
  
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 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 : 2023. évi munkaterv megtárgyalása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

61/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja Nagytevel Község Önkormányzata 2023. évi 
munkatervét a melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
2./ N a p i r e n d :  A falugondnoki szolgáltról rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 

dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat elindulásához feltétlen 
szükséges a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet megalkotása a képviselő-testület részéről.  
 

Orbán Sándor polgármester elfogadásra javasolja a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet tervezetet.  
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

12/2022./XI.23./ Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelete a 
jkv. mellékletét képezi. 

 
3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás 
módosítása és egységes szerkezete  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1130/2022. sz. üi. alapján) 
 

Orbán Sándor polgármester kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéshez van-e 
valakinek kérdése észrevétele. Ellenkező esetben elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
Társulási Megállapodásának 24. módosítását, valamint azt 
egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy 
a Társulási Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a 
technikai jellegű módosításokat saját hatáskörben 
végrehajtsa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Falugondoki álláspályázat kiírása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a működési engedély és az önkormányzati 
rendeltalkotás mellett feltétlen szükséges pályázatot kiírni a falugondnoki álláshelyre. A 
pályázati kiírás tartalmát minden képviselő megkapta, kéri, aki azzal egyetért, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező tartalommal falugondnoki 
pályázati felhívást tesz közzé 2022. december 13-i 
jelentkezési, 2022. december 20-i elbírálási határidővel. 
Határidő: 2022. december 20. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 

b./ TOP pályázat- pályázatírás díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat 2 
db TOP-os pályázatot nyújtott be. A pályázatírás díja a pályázat összegének 1%-a, ami, ha nyer 
az önkormányzat, az a pályázatban elszámolható. A kettő pályázatból az egyiket visszavonták, 
ez az óvodafejlesztést érinti. A másik pályázat vonatkozásában (belterületi utak felújítása) az 
1%-os pályázatírói díj vonatkozásában a képviselő-testületnek döntést kell hoznia.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP_Plusz 1.2.3-21 számú Belterületi utak fejlesztése 
című projekt pályázatírására a pályázati összeg 1%-ának 
megfelelő összeget, 492.521,- Ft-ot a 2022. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Külterületi utak javítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a külterület utak javításra 
szorulnak, ennek költsége hozzávetőlegesen 800.000,- Ft. Kéri, hogy a fenti összeget a képviselő-
testület szavazza meg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
külterületi utak javítását a 2022. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 

d./ Mikulás csomagok 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mindösszesen 150.000,- Ft összegben 
kíván a gyermekek részére Mikulás csomagot összeállítani. Kéri, aki a javaslatával egyetért, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2022. évben 150.000,- Ft összeget biztosít a Mikulás 
csomagok összeállítására gyermekek részére, a 2022. évi 
költségvetése terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
e./ Nyugdíjasok támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a 2022. 
évben 10.000,- Ft összeggel támogassa a község nyugdíjasait.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 
arra vonatkozóan, hogy a község nyugdíjasai részére 10.000,- 
Ft egyszeri támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ 2023. évi naptár 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a naptár tervezetéhez képeket senki nem küldött, 
így a 2023. évi naptár a korábbi évek képeiből kerül összeállításra. 250 darab naptárra kért 
árajánlatot, melynek összege bruttó 345.000,- Ft. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az 
árajánlatnak megfelelő összeget szavazzák meg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

68/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
250 darab 2023. évi naptár elkészítésére 345.000,-Ft-ot 
biztosít a 2022. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
   
g./ Ajándékcsomag összeállítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat 
ajándékcsomaggal kívánja támogatni az önkormányzat által foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottakat, munkavállalókat. A támogatás összege munkavállalóként 25.000,- Ft 
lenne, ebben az összegben kerülne ajándékcsomag összeállításra.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

69/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. évben fejenként 25.000,- Ft-os ajándékcsomag 
összeállításával támogatja az önkormányzat által 
foglalkoztatott közfoglalkoztatottakat, munkavállalókat. 
Az ajándékcsomagok összeállításának költségét az 
önkormányzat a 2022. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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h./ Szociális tűzifa szállítás költsége 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
A szociális tűzifa szállítás költsége az önkormányzat költségvetésében tervezésre került, ezt az 
összeget a szállítás költsége azonban vélelmezhetően meg fogja haladni. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy az esetleges többlet költséget a 2022. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére szavazzák meg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

70/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális tűzifa szállítás 2022. évi költségvetésben 
előirányzott összegén felül keletkező többletköltséget a 
2022. évi költségvetése általános tartaléka terhére 
biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
i./ Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a 2022. évben is kívánja 
támogatnia az alapítványt. Támogatásként javasol 200.000,- Ft támogatási összeget elfogadni.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

71/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata képviselő-testülete 
2022. évben 200.000,- Ft támogatásban részesíti a 
Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért 
Alapítványt a 2022. évi költségvetés terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Orbán Sándor polgármester: kérdezi, hogy a megjelentek részéről az elhangzottakkal 
kapcsolatban vagy más körzédeklődésre fontos témához fűződően van-e kérdés észrevétel.  
 
Koronczai László: A Jókai utca 13 környéke mikor kerül rendezésre? Véleménye szerint 
balesetveszélyes az a terület. 
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Orbán Sándor polgármester: Peng Ferenc képviselő úrtól legyen szíves megkérdezni, de 
jelenleg azon a területen még a tulajdonviszonyok sem tisztázottak. Vagy be kellene füvesíteni 
vagy bemurvázni azt a területet.  
 
Farkas Péter képviselő: Inkább a Norbival kellene tárgyalni.  
 
Beller Zsuzsanna: Milyen feladatokra fogja az önkormányzat a falubuszt használni?  
 
Orbán Sándor polgármester: Ma fogadta el a képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálatról 
szóló önkormányzati rendelet. A szolgált elsősorban közszolgáltatási feladatokat fog ellátni, 
többek között a étkeztetés biztosítása miatt az ételek kiszállítását, idősek szállítása, gyógyszerek 
beszerzése.  
A szolgálat után az önkormányzat normatívát fog kapni, amely jelentős segítség az 
önkormányzat számára, különösen, ha a megnövekedett energiaárakat nézzük, de a 
gázfogyasztást az önkormányzat nagyon jelentősen le fogja redukálni. Klímaberendezések 
mind az óvodában, az orvosi rendelőben és a polgármesteri hivatalban felszerelésre kerültek, a 
községházában pedig tervez beszereltetni az önkormányzat klíma berendezést.  
 
Beller Zsuzsanna: A házorivosi szolgálat megváltozott most? 
 
Orbán Sándor polgármester: A doktornő jelenleg nem rendel, a helyettesítését látja el Pétervári 
doktor úr.  
 
Beller Zsuzsanna: Ez a témakör nem közvetlenül Nagytevelt érinti. Amikor megy be az ember 
a Pápára, vagy Pápán keresztül szeretne utazni, nagyon megnövekedett a közlekedési idő, szinte 
az egész városon végig kell menni, reggelente nagyon nagy torlódások vannak. Amikor 
kerékpározott a Teveli út és  Gyimóti út közötti földutat szokta használni, de jelenleg azon az 
úton se kerékpárral, sem autóval nem lehet közlekedni olyan állapotban van. Nem lehetne 
odahatni, hogy az az út megfelelő módon karbantartásra kerüljön? 
 
Farkas Péter képviselő: Véleménye szerint azért nem csinálja meg az önkormányzat azt az utat, 
mert ha az az út jó lenne, akkor az az útszakasz irdatlan nagy forgalmat kapna.   
 
Csuka István: Az az út jelentősen mentesítené a Veszprémi út forgalmát. Véleménye szerint a 
tulajdonviszonyokkal is probléma van az érintett területen. 
 
Orbán Sándor polgármester: Jelezni fogja a problémát az illetékesek irányába.   
 
Csuka István: Gondolkodott-e olyasmiben az önkormányzat, hogy optimalizálja a 
közvilágítást? 
 
Orbán Sándor polgármester: A közvilágítással különösebben nem tud mit csinálni az 
önkormányzat. Átalakítani LED-es világításra a közvilágítást nem éri meg. Az egész 
településen 36 W-os kompakt fénycsövek vannak, egész eddig ezzel az önkormányzatnak nem 
volt problémája, az önkormányzat kapott közvilágításra 2.800.000,- Ft állami normatívát. 
Lehetne spórolni azzal, mint amivel néhány településen kísérleteznek, hogy éjjelre lekapcsolják 
a közvilágítást, vagy jelentősen csökkentik a lámpatestek számát, de lekapcsolni az 
önkormányzat Nagytevelen nem fogja. Legrosszabb esetben az önkormányzat a templomnak a 
világítását kapcsoltatná le.  
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j./  Zárt ülés elrendelése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, a Mötv. 46. § (2) bekezdés 
a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzati hatósági ügy tárgyalása miatt zárt ülést tart. 
Kéri a képviselő-testület tagjait zárt ülés elrendelésére.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

72/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés 
elrendeléséről döntött.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

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

 
kmf. 

 
Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

 



 
 
 
 
Szám: U/188-11/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYTEVEL  
 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. november 22. napján 17 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. 
Tel: 89/353-696. 
 
Szám: U/188-11/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 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 képviselők  
 
B./Igazoltan távol: Bérces Antal Ignác, Peng Ferenc képviselők 
 
C./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 3 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. 2023. évi munkaterv megtárgyalása Orbán Sándor 
 polgármester 
 

2. A falugondnoki szolgáltatásról  dr. Takács Ádám Attila 
 rendelet-alkotás jegyző 
 

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Orbán Sándor 
Társulása Társulási Megállapodás módosítása polgármester 

 és egységes szerkezete 
 

4. Vegyes ügyek 
 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Orbán Sándor 
Ösztöndíjpályázat (zárt ülés) polgármester 

 

6. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Orbán Sándor 
 polgármester 

  
  
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 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 : 2023. évi munkaterv megtárgyalása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

61/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja Nagytevel Község Önkormányzata 2023. évi 
munkatervét a melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
2./ N a p i r e n d :  A falugondnoki szolgáltról rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 

dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat elindulásához feltétlen 
szükséges a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet megalkotása a képviselő-testület részéről.  
 

Orbán Sándor polgármester elfogadásra javasolja a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet tervezetet.  
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

12/2022./XI.23./ Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelete a 
jkv. mellékletét képezi. 

 
3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás 
módosítása és egységes szerkezete  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/1130/2022. sz. üi. alapján) 
 

Orbán Sándor polgármester kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéshez van-e 
valakinek kérdése észrevétele. Ellenkező esetben elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
Társulási Megállapodásának 24. módosítását, valamint azt 
egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy 
a Társulási Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a 
technikai jellegű módosításokat saját hatáskörben 
végrehajtsa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Falugondoki álláspályázat kiírása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a működési engedély és az önkormányzati 
rendeltalkotás mellett feltétlen szükséges pályázatot kiírni a falugondnoki álláshelyre. A 
pályázati kiírás tartalmát minden képviselő megkapta, kéri, aki azzal egyetért, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező tartalommal falugondnoki 
pályázati felhívást tesz közzé 2022. december 13-i 
jelentkezési, 2022. december 20-i elbírálási határidővel. 
Határidő: 2022. december 20. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 
 
 
 

b./ TOP pályázat- pályázatírás díja 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat 2 
db TOP-os pályázatot nyújtott be. A pályázatírás díja a pályázat összegének 1%-a, ami, ha nyer 
az önkormányzat, az a pályázatban elszámolható. A kettő pályázatból az egyiket visszavonták, 
ez az óvodafejlesztést érinti. A másik pályázat vonatkozásában (belterületi utak felújítása) az 
1%-os pályázatírói díj vonatkozásában a képviselő-testületnek döntést kell hoznia.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TOP_Plusz 1.2.3-21 számú Belterületi utak fejlesztése 
című projekt pályázatírására a pályázati összeg 1%-ának 
megfelelő összeget, 492.521,- Ft-ot a 2022. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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c./ Külterületi utak javítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a külterület utak javításra 
szorulnak, ennek költsége hozzávetőlegesen 800.000,- Ft. Kéri, hogy a fenti összeget a képviselő-
testület szavazza meg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
külterületi utak javítását a 2022. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 

d./ Mikulás csomagok 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mindösszesen 150.000,- Ft összegben 
kíván a gyermekek részére Mikulás csomagot összeállítani. Kéri, aki a javaslatával egyetért, szavazzon.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2022. évben 150.000,- Ft összeget biztosít a Mikulás 
csomagok összeállítására gyermekek részére, a 2022. évi 
költségvetése terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
e./ Nyugdíjasok támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a 2022. 
évben 10.000,- Ft összeggel támogassa a község nyugdíjasait.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 
arra vonatkozóan, hogy a község nyugdíjasai részére 10.000,- 
Ft egyszeri támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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f./ 2023. évi naptár 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy a naptár tervezetéhez képeket senki nem küldött, 
így a 2023. évi naptár a korábbi évek képeiből kerül összeállításra. 250 darab naptárra kért 
árajánlatot, melynek összege bruttó 345.000,- Ft. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az 
árajánlatnak megfelelő összeget szavazzák meg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

68/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
250 darab 2023. évi naptár elkészítésére 345.000,-Ft-ot 
biztosít a 2022. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
   
g./ Ajándékcsomag összeállítása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat 
ajándékcsomaggal kívánja támogatni az önkormányzat által foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottakat, munkavállalókat. A támogatás összege munkavállalóként 25.000,- Ft 
lenne, ebben az összegben kerülne ajándékcsomag összeállításra.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

69/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. évben fejenként 25.000,- Ft-os ajándékcsomag 
összeállításával támogatja az önkormányzat által 
foglalkoztatott közfoglalkoztatottakat, munkavállalókat. 
Az ajándékcsomagok összeállításának költségét az 
önkormányzat a 2022. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
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h./ Szociális tűzifa szállítás költsége 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
A szociális tűzifa szállítás költsége az önkormányzat költségvetésében tervezésre került, ezt az 
összeget a szállítás költsége azonban vélelmezhetően meg fogja haladni. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy az esetleges többlet költséget a 2022. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére szavazzák meg.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

70/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális tűzifa szállítás 2022. évi költségvetésben 
előirányzott összegén felül keletkező többletköltséget a 
2022. évi költségvetése általános tartaléka terhére 
biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
i./ Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a 2022. évben is kívánja 
támogatnia az alapítványt. Támogatásként javasol 200.000,- Ft támogatási összeget elfogadni.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

71/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata képviselő-testülete 
2022. évben 200.000,- Ft támogatásban részesíti a 
Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért 
Alapítványt a 2022. évi költségvetés terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 
Orbán Sándor polgármester: kérdezi, hogy a megjelentek részéről az elhangzottakkal 
kapcsolatban vagy más körzédeklődésre fontos témához fűződően van-e kérdés észrevétel.  
 
Koronczai László: A Jókai utca 13 környéke mikor kerül rendezésre? Véleménye szerint 
balesetveszélyes az a terület. 
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Orbán Sándor polgármester: Peng Ferenc képviselő úrtól legyen szíves megkérdezni, de 
jelenleg azon a területen még a tulajdonviszonyok sem tisztázottak. Vagy be kellene füvesíteni 
vagy bemurvázni azt a területet.  
 
Farkas Péter képviselő: Inkább a Norbival kellene tárgyalni.  
 
Beller Zsuzsanna: Milyen feladatokra fogja az önkormányzat a falubuszt használni?  
 
Orbán Sándor polgármester: Ma fogadta el a képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálatról 
szóló önkormányzati rendelet. A szolgált elsősorban közszolgáltatási feladatokat fog ellátni, 
többek között a étkeztetés biztosítása miatt az ételek kiszállítását, idősek szállítása, gyógyszerek 
beszerzése.  
A szolgálat után az önkormányzat normatívát fog kapni, amely jelentős segítség az 
önkormányzat számára, különösen, ha a megnövekedett energiaárakat nézzük, de a 
gázfogyasztást az önkormányzat nagyon jelentősen le fogja redukálni. Klímaberendezések 
mind az óvodában, az orvosi rendelőben és a polgármesteri hivatalban felszerelésre kerültek, a 
községházában pedig tervez beszereltetni az önkormányzat klíma berendezést.  
 
Beller Zsuzsanna: A házorivosi szolgálat megváltozott most? 
 
Orbán Sándor polgármester: A doktornő jelenleg nem rendel, a helyettesítését látja el Pétervári 
doktor úr.  
 
Beller Zsuzsanna: Ez a témakör nem közvetlenül Nagytevelt érinti. Amikor megy be az ember 
a Pápára, vagy Pápán keresztül szeretne utazni, nagyon megnövekedett a közlekedési idő, szinte 
az egész városon végig kell menni, reggelente nagyon nagy torlódások vannak. Amikor 
kerékpározott a Teveli út és  Gyimóti út közötti földutat szokta használni, de jelenleg azon az 
úton se kerékpárral, sem autóval nem lehet közlekedni olyan állapotban van. Nem lehetne 
odahatni, hogy az az út megfelelő módon karbantartásra kerüljön? 
 
Farkas Péter képviselő: Véleménye szerint azért nem csinálja meg az önkormányzat azt az utat, 
mert ha az az út jó lenne, akkor az az útszakasz irdatlan nagy forgalmat kapna.   
 
Csuka István: Az az út jelentősen mentesítené a Veszprémi út forgalmát. Véleménye szerint a 
tulajdonviszonyokkal is probléma van az érintett területen. 
 
Orbán Sándor polgármester: Jelezni fogja a problémát az illetékesek irányába.   
 
Csuka István: Gondolkodott-e olyasmiben az önkormányzat, hogy optimalizálja a 
közvilágítást? 
 
Orbán Sándor polgármester: A közvilágítással különösebben nem tud mit csinálni az 
önkormányzat. Átalakítani LED-es világításra a közvilágítást nem éri meg. Az egész 
településen 36 W-os kompakt fénycsövek vannak, egész eddig ezzel az önkormányzatnak nem 
volt problémája, az önkormányzat kapott közvilágításra 2.800.000,- Ft állami normatívát. 
Lehetne spórolni azzal, mint amivel néhány településen kísérleteznek, hogy éjjelre lekapcsolják 
a közvilágítást, vagy jelentősen csökkentik a lámpatestek számát, de lekapcsolni az 
önkormányzat Nagytevelen nem fogja. Legrosszabb esetben az önkormányzat a templomnak a 
világítását kapcsoltatná le.  
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j./  Zárt ülés elrendelése 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, a Mötv. 46. § (2) bekezdés 
a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzati hatósági ügy tárgyalása miatt zárt ülést tart. 
Kéri a képviselő-testület tagjait zárt ülés elrendelésére.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

72/2022./XI.22./sz. Nagytevel Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés 
elrendeléséről döntött.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

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

 
kmf. 

 
Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

 


