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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 2022. január 26. napján 17 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
  
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./  Magyar Falu Program pályázatok benyújtása                                                      Fodor Béla 
                                                                                                                                  polgármester                                                                                                                  
                                                                                                               
2./  Pályázat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-                Fodor Béla         
      gatására                                                                                                                polgármester 
                                                                                                                                                                                    
3./   Védőnői és Iskolaegészségügyi Szolgálat költségeinek elszámolása         Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester    
 
4./  Honlap karbantartási szerződés                                                                             Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester                                                                                                                           
                                                                                                                          
5./   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: 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását. 
 

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 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 és 139/2021.(XII.15.) számú le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 31 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
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 : Magyar Falu Program pályázatok benyújtása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program pályázati 
kiírását, valamint az ACER Kft. játszótéri játékokkal és telepítésükkel kapcsolatos Árajánlatát, me-
lyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy a játszótéri régi játékok cseréjére a pályázat benyújtásra került 5.675.963,-Ft összegben. Az 
elmúlt évhez képest megemelték a benyújtható maximális keretet 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra. A 
pályázati kiírás szerint 100 %-os támogatottságú a pályázat, nem kell hozzá önerő. Javasolja, hogy 
az „Adászteveli játszótér fejlesztése” címmel, az Árajánlatnak megfelelően benyújtott pályázatot 
foglalja határozatba a képviselő-testület. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 

Hozzászólás: 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a benyújtott pályázat határozatba foglalását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

1/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, MFP-OJKJF/2022 kódszámú, „Óvodai játszóudvar, közterü-
leti játszóterek fejlesztése” című pályázati alprogramra pályázatot nyújtott be.  
A Pályázat címe: „Adászteveli játszótér fejlesztése” 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel,  449 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                                           5.675.963,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                                              5.675.963,-Ft  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 

 
b) Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program pályázati 
kiírását, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a napi 4 órás munkaidővel rendelkező közösségszervező, közművelődési szakem-
ber bérét és járulékait szeretnének megpályázni. Ha nyernek a pályázaton, akkor a garantált illet-
mény és járulékai felét fedezi a pályázati összeg. A pályázat benyújtási határideje 2022. február 8-a. 
Bértámogatáson kívül még kis értékű eszközökre is lehetne benyújtani pályázatot, de a közösség-
szervezőnek telefonja már van, laptop még nincs ugyan, de van számítógép a könyvtárban, amit tud 
használni. Javasolja, hogy „Adászteveli közösségszervező bértámogatása” címmel a képviselő-
testület nyújtsa be a pályázatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, MFP-KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez kapcso-
lódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázati alprog-
ramra pályázatot nyújt be.  
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                                   A Pályázat címe: „Adászteveli közösségszervező bértámogatása” 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 66.,   174 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                         1.751.500,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                            1.751.500,-Ft 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. február 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Magyar Falu Program pályázati 
kiírását, a Csizi Frigo Kft. és VILATI-TECH Kft. Árajánlatait és a NEOPORHÁZ Kft. költségveté-
sét, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy a parkosítás, fák, tuják kivágása megtörtént. A pályázatba napelemes világítást, ke-
gyeleti hűtő vásárlását tervezték, mert a hűtő nagyon rossz állapotban van. Az új hűtő 2 férőhelyes 
és az árajánlat szerint 1.612.900,-Ft, az elhunytakat koporsóval együtt el lehet helyezni a hűtőben. 
Ezen kívül kerítés felújítást is terveztek a pályázatba beletenni, az elhasználódott drótkerítést erede-
tileg új drótkerítéssel újították volna fel, de a képviselő-testülettel történt egyeztetés alapján, Szalai 
Péter képviselő javaslatára előregyártott vasbeton kerítést szerepeltetnek a pályázatban, mert az 
megfogja az északi szelet a ravatalozónál. Egy kétszárnyú kaput is elhelyeznének, hogy az anyag-
mozgatás és hulladék elszállítás céljából gépjárművel is megközelíthető legyen a temető. A kapu 
tűzihorganyzott hálós kivitelben készülne. Javasolja, hogy „Adászteveli temető infrastrukturális fej-
lesztése” címmel a képviselő-testület nyújtsa be a pályázatát. Javasolja, hogy az „Adászteveli teme-
tő infrastrukturális fejlesztése” címmel a képviselő-testület nyújtsa be a pályázatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a Képviselő-testület ha-
talmazza fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

3/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú, „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati alprogramra pályázatot nyújt be.  

                                   A Pályázat címe: „Adászteveli temető infrastrukturális fejlesztése”” 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel,  6 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                                         5.996.680,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                                           5.996.680,-Ft 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. február 8. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a a Magyar Falu Program pályá-
zati kiírását, a Hidegkuti Műhely Kft. Árajánlatát és a Neoporház Kft. költségvetését, melyek máso-
latait a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a pályá-
zati kiírás szerint sok minden beleférne a pályázatba, például gépszínre, mobilszínpadra, vagy eset-
leg kültéri hangosításra is lehetne pályázni. A pályázat keretein belül mobil kültéri sátort szeretne 
vásárolni. Kért árajánlatot, de az első árajánlat 6,2 millió Ft + áfáról szólt, ami szerinte irreálisan 
magas ár, s a pályázati keretbe sem fért bele. Az interneten körbenézett, s megtalálta a már ismerte-
tett céget, s 8 x 16 méteres sátorra kérte a már kedvező Árajánlatát. A pályázatba még belefér, sze-
retne 8 db sörasztal garnitúra, melyek sörpadokat is tartalmaznak. Javasolja, hogy „Adászteveli ide-
iglenes kültéri közösségi létesítmény és mobil eszközök beszerzése” címmel a képviselő-testület 
nyújtsa be a pályázatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a Képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése” című pályázati alprogramra,  MFP-ÖTIK/2022/6 
kódszámú pályázati kategóriában  pályázatot nyújt be.  
A Pályázat címe: „Adászteveli ideiglenes kültéri közösségi létesítmény és mobil esz-

közök beszerzése”” 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel,  Sportpálya, 06/2 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                                         2.488.688,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                                           2.488.688,-Ft 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. február 8. 
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Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Pályázat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá- 
                                   sára                                                                                                                 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 2022. évi központi költségveté-
séről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.4. „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktú-
ra-fejlesztés, felújítás” jogcímen, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra” című pályázati kiírást. Elmondja, hogy sajnos a Művelődési Házra nem tudnak pályázni, mert az 
ingatlan nem 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. Korábban már többször nyújtottak be pá-
lyázatot a tornacsarnok felújítására, de sajnos nem nyertek. Most a korábbi pályázat szerint szeret-
nék benyújtani, az akkori árakat aktualizálták. Így 23 millió Ft-os a projekt költségvetése, amiből 15 
% az önrész. Ezt az összeget a készülő költségvetésbe betervezik. Kéri, hogy a képviselő-testület a 
pályázat benyújtásával értsen egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Elmondja, hogy a tető felújítása a be-
ázások miatt, a falak szigetelése, a nyílászárók cseréje pedig a fűtési költségek csökkentése miatt 
nagyon fontos lenne. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat 
határidőben történő benyújtására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
5/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 
melléklet 3.4. „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 
jogcímen, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.  
A Pályázat címe: Adászteveli tornacsarnok tetőszerkezetének, tűzfalának és 
nyílászáróinak felújítása. 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95.,  332/5 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                         22.993.048,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                           19.544.091,-Ft 
A pályázati saját forrás bruttó összege:                            3.448.957,-Ft 
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2022. évi költségvetése terhére – 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 



8 

 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. február 4. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

3./ N a p i r e n d : Védőnői és Iskolaegészségügyi Szolgálat költségeinek elszámolása                                                                        
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel község polgármestere 
által megküldött, a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat működési költségeinek 2021. évi El-
számolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy az első félévben 70.497,-Ft-ot kellett fizetni, Adásztevel Község Önkormányzatának az egész 
évi fizetési kötelezettsége 120.293,-Ft, tehát a második félévre 49.796,-Ft hozzájárulást kell még 
átutalni a gesztornak, Nagytevel Község Önkormányzatának. Az I. félévhez képest most kedvezőbb 
volt a finanszírozás, mert kevesebb hozzájárulást kell fizetni az önkormányzatnak. Az összeget már 
átutalták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az Elszámolást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkor-
mányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet védő-
női és iskolaegészségügyi szolgálat 2021. évi működési költségeiről szóló, 2022. ja-
nuár 13. napján kelt Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Honlap karbantartási szerződés 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Piller Zsolt egyéni vállalkozó 
Adásztevel Község Önkormányzata honlapjának karbantartásáról szóló Vállalkozói szerződés-
tervezetét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
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tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a jegyző úr által megküldött jegyzőkönyveket, rendeleteket, 
képeket stb. a vállalkozó szokta feltenni a honlapra, a munkájával meg voltunk elégedve a múlt 
évben. A havi díját nem emelte. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Vállalkozói 
szerződést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a szerződés elfogadásával. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 Ugod, Kos-
suth u. 30.) az önkormányzat honlapjának karbantartásával kapcsolatos, 2022. évi, 
bruttó 5.000,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződés-tervezetét elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
A Vállalkozási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése  
      
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egyes kulturális tárgyú és egyéb 
törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-a tartalmazza Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának 2022. 
január 1-jei hatállyal történő módosítását. Az Mötv. 71.§ (2) bekezdése szerint: 

     „(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere meg-
bízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000,-Ft.” 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdése b) pontja szerint: 

     „A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg … 

          b) 50 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében” 

1.300.000,-Ft x 50 % =  650.000,-Ft. 
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Tehát a képviselő-testületnek a polgármester illetménye összege tekintetében nincs mérlegelési 
lehetősége. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy összegszerűen rögzítse a polgármesteri 
illetményt. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármesteri illetmény rögzítésével, mivel azt jog-
szabály írja elő. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

8/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Fodor Béla Adásztevel község főállású 
polgármestere illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése és (4) bekezdés b) pontja alapján bruttó 
650.000,-Ft összegben rögzíti. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése 
szerint: 
„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.” 

Így a polgármester havi költségtérítése:  650.000,-Ft x 15 % = 97.500,-Ft. Javasolja, hogy a 
költségtérítést határozatban rögzítse a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a költségtérítés rögzítését. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

9/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Fodor Béla Adásztevel község főállású 
polgármestere költségtérítését 2022. január 1. napjától Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 
bruttó 97.500,-Ft/hó összegben rögzíti. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
b) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjához viszonyítva, az 
Mötv. 80. §-ában meghatározott keretek között állapítja meg a képviselő-testület. A társadalmi 
megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű 
tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A polgármesteri tiszteletdíj 90 %-a (292.500,-Ft) a 
felső korlát, ezen belül mérlegelhet a képviselő-testület. Az alpolgármester asszony lelkiismeretes 
munkát végez, és sok mindenben segíti a polgármester munkáját. Eddig 40.000,-Ft volt a 
tiszteletdíja, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tiszteletdíját 2022. január 1. napjától bruttó 
50.000,-Ft összegben állapítsák meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

10/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné 
Adásztevel község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíját 2022. 
január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján - bruttó 50.000,-Ft összegben 
állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány székhely módosítási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Somogyi Edit elnök által képvi-
selt Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány kérelmét, melynek másolatát a képviselők előze-
tesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Közalapítvány jelenlegi székhelye az Ár-
pád u. 22. sz. alatti ingatlan, a korábbi hivatali épület. Mivel Adásztevel Község Önkormányzata 
székhelye Árpád u. 64-re változott, a Közalapítvány is ezt a címet szeretné megjeleníteni az alapító 
okiratában. Javasolja a képviselő-testületnek a hozzájárulás megadását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a hozzájárulás megadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Idősek Ott-
honáért 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: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 

d) Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzat székhely módosítási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. A nemzetiségi önkormányzatnak is az Árpád u. 22. sz. alatti ingatlan a jelenlegi székhelye, a 
korábbi hivatali épület. Mivel Adásztevel Község Önkormányzata székhelye Árpád u. 64-re válto-
zott, a korábbi hivatali épület eladásra kerül, a nemzetiségi önkormányzat is az új címet szeretné 
rögzíttetni a törzskönyvi nyilvántartásában. Javasolja a képviselő-testületnek a hozzájárulás meg-
adását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő jelzi érintettségét, mivel ő az Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke. 
 
Major Zsolt képviselő szinté jelzi érintettségét, mivel ő az Adásztevel Német Nemzetiségi Önkor- 
mányzat elnök-helyettese. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható 
az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület 
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni.” 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő urak szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
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Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből ne 
zárják ki Németh József és Major Zsolt képviselő urakat a szavazásból.  

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 2 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatait: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel a Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat székhely (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) módosítási kérelmére vo-
natkozó döntésnél Németh József képviselő urat nem zárja ki a szavazásból. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel a Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat székhely (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) módosítási kérelmére vo-
natkozó döntésnél Major Zsolt képviselő urat nem zárja ki a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a hozzájárulás megadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adásztevel Német Nem-
zetiségi Önkormányzat (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) székhelyének Adásztevel, 
Árpád u. 64. címre történő módosításához hozzájárul.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
e) Szántó ingatlan értékesítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Németh János kérelmét, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a külterületi ingatlanra jelöljék ki vevőül a kérelmezőt, s a megajánlott vételárat fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja az ingatlan értékesítését a kérelmezőnek. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, adász-
teveli 079/8 hrsz-ú, 2318 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlanra Németh János 
Adásztevel, Jókai u. 35. sz. alatti lakost jelöli ki vevőül. 
Az ingatlan vételárát 250.000,-Ft-ban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
e) Raklap villa vásárlása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az AGROHOF Kft. raklap villa 
Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy a traktort és kiegészítő felszereléseit pályázat útján beszerezték. Sajnos a raklapvilla már nem 
fért bele a pályázati összegbe, így azt önerőből kell megvenni. A járdaépítéshez, a térkövek szállítá-
sánál jól fog jönni. Amikor a traktort vették, a cégtől kaptak rá árajánlatot, ami 270-280 ezer Ft-ról 
szólt. Év vége felé újra megkereste a céget, akkor már 650 ezer Ft-os ajánlatot kapott. Ezért kereste 
meg az AGROHOF Kft., akiktől bruttó 288 ezer Ft-ért megrendelte a raklapvillát. Azt ígérték, 4-5 
héten belül itt lesz, mire a járdaépítés elkezdődik. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az áraján-
latot fogadják el, s a megrendelését hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy a raklap villára nagy 
szükség van a térkövek mozgatásánál. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete AGROHOF Kft. (6064 Ti-
szaug, Bokros tanya 16., adószám: 25366895-2-03) bruttó 288.049,-Ft összegű rak-
lapvilla Árajánlatát elfogadja, Fodor Béla polgármester raklapvilla Megrendelését 
jóváhagyja. 
Az Árajánlat és Megrendelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
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f) Covid-19 humánjárvány által sújtott család támogatása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az újságban olvasta először a bakony-
koppányi Mihajlov család megrázó történetét, a COVID-19 humánjárványban meghalt a fiatalasz-
szony, akinek a másfél éves kislányát és csecsemőjét a férjének kell tovább nevelnie. Úgy gondolja, 
hogy támogatni kell őket, főleg, hogy a környező településen történt ez a tragédia. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a jegyző úr előzetesen egyeztetett a családfővel, aki írásban azt nyilatkozta, hogy 
nem zárt ülésen kéri az őt érintő napirendi alpont tárgyalását, ezért kerül sor a nyílt ülésen való tár-
gyalására. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bakonykoppányi Mihajlov Zsolt családja részé-
re 20.000,-Ft támogatást állapítsanak meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.  
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Szalai Péter képviselő is egyetért a javaslattal. 
 
Németh József képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

15/2022.(I.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a COVID-19 humánjárvány 
által sújtott Mihajlov Zsolt 8571 Bakonykoppány, Rózsa u. 6. sz. alatti lakos családja 
részére 20.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támogatás 
50420764-10006519 számlára történő átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 

g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy új év kezdődött, új eseményekkel. Ké-
szül az idei év költségvetése. Vannak olyan dolgok, szolgáltatások a tavalyi évhez képest, amelyek-
nek az ára jelentősen megemelkedett, például a közvilágítás és orvosi ügyelet önkormányzati hozzá-
járulási díja. A minimálbérek is emelkedtek, a szociális hozzájárulási adó viszont csökkent, 15 %-
ról 13 %-ra. Az Adászteveli Óvoda működőképes, talán nem kell az önkormányzatnak saját erőből 
finanszírozást biztosítania, az állami normatívából megvalósulhat a működés. 

A labdarúgó pálya sportöltözőjében a válaszfalak megsüllyedtek. Biztosító fizetett a kárra 300.000,-
Ft-ot. A felújítás sajnos többe fog kerülni. Falakat szétdöntötték, a válaszfalakat az alapozás után 
újra kell építeni. 
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A falugondnoki busz még nem érkezett meg, márciusra ígérték a leszállítását. 

 

Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a sváb falusi disznóvágáshoz ajánlottak 
fel sertést. Megkérdezi, hogy lesz-e disznóvágás? Ha lenne, akkor február 12-ét vagy 19-ét javasolja 
időpontnak. 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a jelen körülmények között, esetleg február 
19-én meg lehetne tartani a disznóvágást. Bízik benne, hogy a járványhelyzet javulni fog. 

 
Mivel több hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 43 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 Fodor Béla                Kelemen László 
                            polgármester                                                                   jegyző 


