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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. február 15. napján 18 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési Ház kisterme. 
 
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 
- Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főea. 
- Nyulász Mónika HVB tag jelölt 
- Puli-Kovács Hajnalka HVB póttag jelölt 
- Nyulászné Ékes Marianna HVB póttag jelölt 

  
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. Elmondja, hogy 
a rendkívüli ülés összehívására a költségvetés tárgyalása miatt volt szükség. 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./   Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése                            Fodor Béla 
                                                                                                                                  polgármester                                                                                                                           
                                                                                                               
2./   Megállapodás – Iskolai közösségi szolgálat                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester 
                                                                                                          
3./   Adászteveli Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak                      Fodor Béla 
       megválasztása                                                                                                     polgármester 
                    
4./   Vegyes ügyek                                                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
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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. 

 
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 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 és 15/2022.(I.26.) 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 temetési települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 3 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 : Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. 
§-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a polgármester 2022. február 
15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti az önkormányzat 2022. 
évi költségvetése rendelet-tervezetét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a költségvetést előzetesen részletesen átbeszélték a 
képviselőkkel és a pénzügyi főelőadóval. A rendelethez képest az év folyamán még lehetnek válto-
zások a költségvetésben, az állami támogatások és az iparűzési adó miatt, illetve a beadott pályáza-
tok is még kérdésesek, hogy lesz-e köztük nyertes, és kell-e majd önerőt biztosítani. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 

Major Zsolt képviselő támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester szintén támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

1/2022.(III.2.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Megállapodás – Iskolai közösségi szolgálat                 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Szakképzési Centrum 
Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola iskolai közösségi szolgálat letöltésével kapcsolatos 
előterjesztését és Együttműködési megállapodását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A megállapodást február elején aláírta. Anzenperger 
Dániel szeretné Adásztevel Község Önkormányzatánál letölteni a kötelező, 50 órás közösségi szol-
gálatot. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a megállapodás jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

17/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt megbízott igazga-
tó által képviselt Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Technikum és Szakképző 
Iskolával (8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.) kötött, 2022. február 1. napján kelt 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Adászteveli Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megvá-
lasztása 

   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottsági tagok 
megbízatása a helyi önkormányzati választástól a következő helyi önkormányzati választásig tart. 
Választás előtt a HVB tagokat nyilatkoztatják, hogy vállalják-e továbbra is a megbízatást. Héricsné 
Kéri Mária tag sajnos egészségügyi okok miatt nem tudja vállalni, illetve Szabó Tünde póttag sem 
vállalta a tisztséget, Horváth Gyuláné póttag összeférhetetlenségi okok miatt nem lehet póttag. 
Ezért új tagot és póttagokat kellett keresni. Megköszöni a jelölteknek, hogy vállalják ezt a tisztsé-
get. Elmondja, hogy a választás előtt oktatás lesz, így fel tudnak majd készülni a feladatokra. Átadja 
a szót Kelemen László jegyzőnek, a Helyi Választási Iroda vezetőjének, hogy indítványát tegye 
meg. 
 
Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23. és 25. §-a szerint: 
„ 23. §  A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját 

és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között 
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. … 

 
25. §  (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. 
(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda ve-

zetője által javasolt személy 
a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, 
b) elhalálozik vagy 
c) a megbízatást nem vállalja, 

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja. 
(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt 

az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság 

elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
Indítványozza a képviselő-testületnek, hogy az Adászteveli Helyi Választási Bizottság tagjának 
Nyulász Mónika Adásztevel, József A. u. 46., póttagjainak pedig Puli-Kovács Hajnalka  Adászte-
vel, Jókai u. 33. és Nyulászné Ékes Marianna Adásztevel, József A. u. 10.  sz. alatti lakosokat vá-
lassza meg. A jelöltek előzetesen írásban nyilatkoztak, hogy a tisztséget vállalják.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a HVI vezető indítványát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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18/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Helyi Válasz-
tási Bizottság tagjának Nyulász Mónika Adásztevel, József A. u. 46., póttagjainak 
pedig Puli-Kovács Hajnalka  Adásztevel, Jókai u. 33. és Nyulászné Ékes Marianna 
Adásztevel, József A. u. 10.  sz. alatti lakosokat választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2022. március 2. 
                   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) Általános iskolák felvételi körzethatára 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai 
felvételi körzethatárral kapcsolatos,  Pápai Tankerületi Központ előterjesztését. Továbbra is az Ugo-
di Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát jelölték ki, mint 
kötelező felvételt biztosító intézményt az adászteveli általános iskolás diákok számára. Nem min-
denki választja ezt az iskolát, van, aki másik iskolába viszi el a gyermekét. Azt gondolja, hogy ez 
így működik, szabad iskolaválasztás van. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvéte-
li körzethatár-tervezettel.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel település 
teljes közigazgatási területére, a 2022/2023-es tanévre vonatkozó felvételi körzettel, 
a kötelező felvételt biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54. és 
8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
                   Határidő: Azonnal. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
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b) Az Adászteveli SE beszámolója 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Piszker Tihamér, az Adászteveli 
SE elnöke 2021. évi beszámolóját, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy sok plusz költség is jelentkezett az Egyesületnél, 
így például az Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez, szabályzatokat kellett készíttetni, illetve 
ebben az időszakban a játékosok igazolásáért is pénzt kellett fizetni, a tekeverseny is elindult. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a Beszámoló elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

20/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) 2022. február 15. napján kelt, 2021. évi tevékenysé-
géről szóló Beszámolóját elfogadja.   
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2022. március 2. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
c) Az Adászteveli SE támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli SE kérelmét, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy az előző évekhez hasonlóan, az egyesület működését 400.000,-Ft-tal támogassa a képviselő-
testület, ekkora összeg van tervezve a költségvetésben is. Esetleg, ha év közben plusz költségek me-
rülnek fel, akkor még lehet emelni ezen a támogatási összegen. 
 
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: 
 

21/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561  
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Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére – költségvetése terhére – 400.000,-Ft támoga-
tást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2022. december 31. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges 
beszámolóval, 2023. február 28-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötele-
zettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2023. március 
15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2022. március 2. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
d) „Sváb falusi disznóvágás” 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy idén is megrendezik 2022. február 19. 
napján Adásztevelen a „Sváb falusi disznóvágás”-t, melyet az Adásztevel Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal közösen szerveznek. Erről Együttműködési megállapodást kötött Németh József el-
nök úrral. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.) kötött, 2022. február 11. 
napján kelt, Adászteveli „Sváb falusi disznóvágás”-sal kapcsolatos Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja.   
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2022. március 2. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Startminta munkaprogramot elfogad- 
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ták, hatósági szerződés visszaküldésére holnap sor kerül. Startmunka program keretein belül 5 főt, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 1 főt tudnak alkalmazni. 

Közművelődési pályázaton 20 %-os ágazati pótlékra lehetett pályázatot beadni, amire támogatást 
nyert az önkormányzat. 

Magyar Falu Programos pályázatokra sorban érkeznek a hiánypótlás felszólítások, amit teljesítettek 
is. Reméli az eredmények is hamarosan megérkeznek. 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat meghívta az eddig lezárult pályázatok záró rendez-
vényeinek átadására. Időpontot fognak majd egyeztetni. Kérdés, hogy szűk körben bonyolítsák-e le, 
vagy a lakosságot is meghívják az átadásokra.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 44 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 Fodor Béla                Kelemen László 
                            polgármester                                                                   jegyző 


