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

Szám: U/188-12/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 16. napján 
16 órakor megtartott rendkívüli 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 képviselők  
 

B./Igazoltan távol: Bérces Antal Ignác 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.  
 

N A P I R E N D : 
 

 T á r g y : E l ő a d ó : 
 

1. Nagytevel Községért elismerő cím adományozása Orbán Sándor  
 polgármester 
 
2. Nagytevel Község Önkormányzata -  Orbán Sándor 
 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása polgármester 
 
3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása -  Orbán Sándor 
 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása polgármester 
 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára Orbán Sándor 
  polgármester 
 
5. Falugondnoki állásra meghirdetett pályázat elbírálása Orbán Sándor 

  polgármester 
  
6. 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 : Nagytevel Községért elismerő cím adományozása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Orbán Sándor polgármester köszönti a megjelenteket a képviselő-testület rendkívüli ülésén, 
melyet elsősorban a Nagytevel Községért elismerő címek átadása miatt hívott össze. Külön 
köszönti Dr. Kóródi Edit és Kecskemét Benő Nagytevel Községért elismerő címben 
részesülőket. Elmondja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2022. (II.23.) 
önkormányzati rendelettel hívta életre a Nagytevel Községért elismerő címet, melyet azok a 
személyek kaphatnak meg, akik aki a település társadalmi, gazdasági, kulturális és sport 
éltelében több éven keresztül kiemelkedő munkát végzett, érdemeivel példát mutatott, 
maradandót alkottak. Úgy véli, hogy dr. Kóródi Edit a község háziorvosa, és Kecskeméti Benő 
a község rendszerváltást követő első polgármestere maximálisan rászolgáltak az évek során 
arra, hogy ennek a címnek a méltó tulajdonosai legyenek. Külön köszöni mind dr. Kóródi Edit, 
mind pedig Kecskeméti Benő áldozatos munkáját melyet a községért és a község lakosságáért 
tettek. Kiemeli dr. Kóródi Edit alázatos, mindenkor a betegek felé irányuló, a beteget a 
központba helyező fáradhatatlan munkáját, továbbá Kecskeméti Benőnek a rendszerváltást 
követő évtizedben a községért végzett cseppet sem tehermentes, ugyanakkor mindig a község 
szempontjait előtérbe helyező szolgálatát.  
 
Orbán Sándor polgármester köszöntőjét követően a képviselő-testület tagjaival együtt átadja 
Dr. Kóródi Edit és Kecskeméti Benő részére a Nagytevel Községért emlékplakettet és 
emléklapot.  
 
Dr. Kóródi Edit háziorvos az emléklap átvételét követően elmondja, hogy nagyon meghatódott, 
mikor megtudta, hogy az önkormányzat az idei év során alapított díjat részére és Kecskeméti 
Benő részére kívánja átadni. A háziorvosi tevékenységére sosem feladatként tekintett, ez 
számára egy szolgálat, melyet az orvosi esküjének szellemében végzett. Köszöni az elismerő 
címet.  
 
Kecskeméti Benő volt polgármester kiemeli, hogy a rendszerváltást követő időszak koránt sem 
volt konfliktusoktól mentes, és sajnos népszerűtlen döntéseket is meg kellet hozni a község 
érdekében, de mindenkor, minden döntéshozatal során a község, a közösség érdekeit tartotta, 
tartották elsődlegesnek. Úgy érzi, ez az elismerés legalább annyira illeti meg az akkori 
„csapatot”, az akkori képviselő-testület tagjait, mint őt magát. Ezúton is köszöni a képviselő-
testület részéről az elismerő cím adományozását.  
 
[Az elismerő cím adományozását követően a képviselő-testület tagjai, valamint a megjelentek 
pezsgős koccintás keretén belül köszöntötték a Nagytevel Községért elismerő címben részesülő 
Dr. Kóródi Editet, és Kecskeméti Benőt.] 
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2./ N a p i r e n d : Nagytevel Község Önkormányzata - 2023. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/3011/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét 
a képviselő-testületnek 2022. december 31-ig el kell fogadnia. Az előterjesztést minden 
képviselő megkapta.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

108/2022./XII.16./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Nagytevel Község 
Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása - 2023. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadása  
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/3011/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester tájékoztat, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása belső ellenőrzési tervét is el kell fogadnia az önkormányzatnak, a határidő ez esetben 
is 2022. december 31. napja.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

109/2022./XII.16./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2023. évi belső 
ellenőrzési tervét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 

 
 
 

4./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/194/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
szavazzanak. 
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Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

110/2022./XII.16./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Nagytevel település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt 
biztosító általános iskola az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola; Idegen nyelvű neve: Deutsche 
Nationalitätenschule und Kunstschule Ugod (8564 Ugod, 
Petőfi Sándor u. 54.) a melléklet szerint. 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
határozatot közölje a Pápai Tankerületi Központtal. 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Orbán Sándor polgármester 
 
 

5./ N a p i r e n d : Falugondnoki állásra meghirdetett pályázat elbírálása 
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester 
(Előterjesztés az U/2916/2022. sz. üi. alapján) 
 
Orbán Sándor polgármester ismerteti a beérkezett egy darab pályázatot (Lábelné Horváth Anikó 
8562 Nagytevel, Kossuth u. 9/A. sz. alatti lakos), s javasolja annak elfogadását 2023. január 1. 
napjával.  
 
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

111/2022./XII.16./sz. Nagytevel Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
falugondnoki állásra beérkezett pályázatot megismerve 
elfogadja Lábelné Horváth Anikó 8562 Nagytevel, 
Kossuth u. 9/A. sz. alatti lakos pályázatát, és egyben 
felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy 
nevezett személyt falugondnokként 2023. január 1. 
napjától határozatlan időre alkalmazza, s az ezzel 
kapcsolatos szerződést meg kösse és aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Orbán Sándor polgármester 

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

 
kmf. 

 
Orbán Sándor dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 


