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 Adásztevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 15. napján 16 

óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
  
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt, Németh József és Szalai Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 

  
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind az 5 fő képviselő jelen van. A meghívóban 
szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
                T á r g y :                                          E lő a d ó :    
        
1./   Ingatlan értékesítése                                                                                           Fodor Béla 
                                                                                                                                  polgármester                                                                                         
                                                                                                               
2./   Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme                                                     Fodor Béla 
                                                                                                                                  polgármester 
                                                                                                          
3./   Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alap-                    Fodor Béla 
       fokú Művészeti Iskola kérelme                                                                          polgármester    
                 
4./   Vegyes ügyek                                                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester 
 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett ja-
vaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását. 
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Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

              Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a je-
lentést a 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 és 
131/2021.(XI.23.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 1 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 9 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás 
megállapítása; 1 fő részére szociális étkeztetés megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 

 
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 : Ingatlan értékesítése 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a volt hivatali 
épületét értékesíteni szeretné. Elkészült az értékbecslés, mely szerint az ingatlan értéke 13.700.000,-
Ft. Az ingatlan meghirdetésre került, melyre a mai napon 1 db Vételi Ajánlat érkezett. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Vételi Ajánlatot. Elmondja, hogy a régi hivatali helyiségből eladása esetén el 
kell szállítani az iratokat, bútorokat. Ehhez a volt iskolaépületben kell előzetesen helyet kialakítani. 
A beépített szekrényt szét lehetne szerelni, s az iskolaépületben összeszerelve tárolható lenne benne 
a sok ügyirat. Ezen kívül polcrendszert is lehetne készíteni az iratoknak. A vevő saját kockázatára 
végezhet az épületben állagmegóvást szolgáló kisebb felújításokat, de az ingatlan birtokába csak a 
vételár teljes kifizetésekor kerülhet. Az ingatlanközvetítés díját majd az önkormányzatnak kell 
kifizetni. Örül annak, hogy a fiatal vevő családjával költözik majd az épületbe, házasságkötésük 
2022. január 3. napján lesz. Javasolja, hogy az Ajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az ingatlan eladását, a Vételi Ajánlat elfogadását. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásá-
ra. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

132/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, adászteveli 140 hrsz-ú, 500 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű, Adásztevel, Árpád u. 22. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Pauer László 8561 Adásztevel, Árpád u. 21. sz. alatti lakos 2021. december 15. nap-
ján kelt 13.500.000,-Ft összegű Vételi Ajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
A Vételi Ajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. december 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző  
   

2./ N a p i r e n d : Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság 
kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy egyeztetett Regdon László rendőrkapitánnyal, tájékoztatta, hogy Molnár László r. 
főtörm. jutalmazását a képviselő-testület nem tudja támogatni, mert ő nem az adászteveli körzetben 
dolgozik. Fűzfa László körzeti megbízott jutalmazását támogatják, aki több mint egy évtizede a falu 
közbiztonságáért dolgozik, mindig lehetett rá számítani, kiemelkedően végzi rendőri munkáját. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület Fűzfa László körzeti megbízott részére - munkája elismeréséül -
40.000,-Ft értékű vásárlási utalványt biztosítsanak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a körzeti megbízott jutalmazását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

133/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) körzeti megbízott dolgozója, Fűzfa 
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László részére – adászteveli kiemelkedő munkája elismeréséül – 40.000,-Ft értékű 
vásárlási utalványt biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. december 30.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

3./ N a p i r e n d : Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mű- 
vészeti  Iskola kérelme                                                                          

   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Bors Éva intézményvezető-helyettes, az Ugodi 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa kérel-
mét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai térítési díjat fizetnek, melynek kifizetése nagy nehézséget jelent 
a családoknak, főleg, ha több gyermekük is az iskolában tanul. Az önkormányzat szociális előirány-
zata terhére, az adászteveli diákok térítési díjának átvállalását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a térítési díjak átvállalását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

134/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adászteveli diákjainak 
2021/2022-as tanév I. félévének 50.050,-Ft összegű térítési díját – az önkormányzat 
szociális előirányzata terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. december 30.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Segítő szívvel, jó szándékkal 
Közhasznú Alapítvány támogatás Elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
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előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Alapítvány Elszámolását fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő egyetért az Elszámolás elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

135/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő szívvel, jó szándék-
kal Közhasznú Alapítvány (1157 Budapest, Nyírpalota út 5., adószám: 18283396-1-
42) 2021. november 24. napján kelt támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 30.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
b) Határozat módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen született 
döntés az önkormányzat tulajdonában lévő, 079/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlan szántófölddé 
történő visszaminősítési eljárása elindításáról. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatból lemaradt a 
hrsz, ezért javasolja a képviselő-testületnek a határozat módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

136/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2021.(XI.23.) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
„91/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elindítja a tulajdonában lévő 
adászteveli 079/8 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 2318 m2 területű ingatlana szántó-
földdé történő visszaminősítési eljárását, s ezt követően bérbe adja, vagy elidegeníti 
Németh János (8561 Adásztevel, Jókai u. 35.) egyéni vállalkozónak. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. december 8.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 
               Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 30.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Pályázat – Járási startmunka mintaprogram 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium 2022. évben is 
indítja a járási startmunka programot, melynek időtartama változatlanul 12 hónap. A program célja 
továbbra is a szakképzetlen, motiválatlan, mentális, szociális, vagy egészségügyi hátrányokkal 
küzdő álláskeresők foglalkoztatása. A pályázat 100 %-os támogatottságú, s járulékos költségeket is 
lehet elszámolni. A Pápa környéki 47 településből 7 önkormányzat vesz részt rendszeresen a 
mintaprogramban, melyhez legalább 5 főt kell alkalmazni. Elvégezteti velük a külterületi utak és 
patkájuk murvázását, belterületi utak javítását, járdák felújítását. A pályázat komoly adminisztrációt 
igényel, a napi elvégzett munkáknak összhangban kell lennie a pályázatban vállalt feladatokkal. Ezt 
követően részletesen ismerteti a pályázati kérelmet és program tervező adatlapot, melyek másolatát 
a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a pályázat 
benyújtását, az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását támogassa képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával.  
 
Szalai Péter képviselő szintén támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

137/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
meghirdetett, 2022. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat 
kérelmének benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtásá-
ra. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: Azonnal 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
d) Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány székhely módosítási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adásztevel Jövőjéért Közala-
pítvány kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A 
Közalapítvány jelenlegi székhelyének az Árpád u. 22. sz. alatti ingatlan, a korábbi hivatali épület a 
címe. Mivel Adásztevel Község Önkormányzata székhelye Árpád u. 64-re változott, a korábbi hiva-
tali épület eladásra kerül, a Közalapítvány is az új címet szeretné megjeleníteni az Alapító Okiratá-
ban. Javasolja a képviselő-testületnek a hozzájárulás megadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

138/2021.(XII.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 

                        Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért 
Közalapítvány (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) székhelyének Adásztevel, Árpád u. 
64. címre történő módosításához hozzájárul.  

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.   
 Határidő: 2021. december 30.  
 Felelős: Fodor Béla polgármester 
               Kelemen László jegyző 

 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 17 óra 22 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 Fodor Béla                Kelemen László 
                            polgármester                                                                   jegyző 


