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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. március 17. napján 17 

óra 30 perckor 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 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 csak Németh József képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai testületi ülésen. 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a kárpátaljai magyarok és ukránok támogatása 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./  Híd Kárpátaljáért segélyprogram                                                                         Fodor Béla 

                                                                                                                          polgármester 
                                                                                                                          
 

2./ Adásztevel Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzése                         Fodor Béla                                        
                                                                                                                          polgármester 

 

                                                                                                                          
3./ Adásztevel község Csapadékvíz-elvezetési koncepciója és Vízrendezési            Fodor Béla 
      terve                                                                                                                     polgármester 
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4./ Vegyes ügyek                                                                                                         Fodor Béla 
                                                                                                                           polgármester 

                    

 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett ja-
vaslatot 4 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 végre-
hajtásáról a soron következő ülésen fog beszámolni. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 3 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás 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 : Híd Kárpátaljáért segélyprogram 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Magyarország Kormánya „Híd 
Kárpátaljáért” segélyprogram felhívását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Reméli, hogy minél előbb vége lesz a háborúnak. Lehetett volna 
ruhával és élelmiszerrel támogatni a segélyszervezeteket, de azt gondolja, hogy pénzbeli támogatás-
sal segítsék a segélyprogramot, ezt a támogatást jobban tudják hasznosítani, a szükséges dolgokat 
meg tudják venni a beérkezett adományból. Javasolja, hogy a képviselő-testület 100.000,-Ft támo-
gatást állapítson meg az orosz-ukrán háború által sújtott embereknek. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a támogatás megállapításával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

23/2022.(III.17.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a „Híd Kár-
pátaljáért„ segélyprogramban, a 2022. évi orosz-ukrán háború Ukrajnában maradt és 
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Magyarországra menekült kárpátaljai magyarok és ukránok részére 100.000,-Ft tá-
mogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a támogatás 
nemzetközi összefogás számlájára történő átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. április 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzése                
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. Adászte-
vel Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésével kapcsolatos összefoglaló jelentését, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy törvényi kötelezettsége az önkormányzatoknak belső ellenőrt alkalmazni. Ezt a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás keretein belül oldják meg. A jelentésben az ellenőrök java-
solják: 
a) az analitikus nyilvántartásba felvezetni a vagyonkezelésbe adott eszközök és a beruházások, fel-

újítások állományát,  
b) a 2020, évi költségvetési beszámoló 01. űrlap beruházások és felújítások teljesítésének nettó ér-

téke és a 15/A táblában szereplő összes növekedés adata közötti eltérés felülvizsgálatát, 
c) a vagyonkataszteri nyilvántartásába felvenni a vagyonkezelésbe adott ingatlanok állományát, va-

lamint a vagyonkataszteri nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás közötti eltérés rendezését. 
Ezeket a feladatokat a pénzügyi főmunkatárs elvégzi. A jelentés nagyobb hibákat nem tárt fel. Java-
solja, hogy a jelentést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2022.(III.17.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. (8200 
Veszprém, Jutasi u. 91.) által megküldött, Adásztevel Község Önkormányzata 2021. 
évi belső ellenőrzéséről szóló, 2022. január 20. napján kelt Belső ellenőrzési jelenté-
sét elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző    
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3./ N a p i r e n d : Adásztevel község Csapadékvíz-elvezetési koncepciója és Vízrendezési 
terve 

   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Adásztevel község Csapadékvíz-
elvezetési koncepcióját, valamint az adászteveli 257 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Szakértői nyilat-
kozatot, melyek másolatait a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a település észak-nyugati részéről, Nagytevel felől bejövő részről a csapadékvíz-
elvezetési koncepció elkészült. Ezután a következő lépcsőfok, a vízrendezési terv elkészítése. Ár-
ajánlatot fognak kérni a koncepció készítőjétől, aki az előzetes becslés szerint 1,5-2 millió Ft-ért 
vállalja a terv elkészítését. Vannak olyan pályázatok, amihez vízrendezési terv is kell, így a későb-
biekben arra is tudnak majd pályázni. Javasolja, hogy hagyják jóvá a csapadékvíz-elvezetési szak-
mai koncepciót, s felhatalmazást kér a település vízrendezési terve elkészítésének a megrendelésére. 
Az anyagi fedezet megvan rá. Ez elmúlt években szárazabb volt az időjárás, de jöhet még esősebb 
időszak, jó lesz akkor egy kész, friss terv. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy a vízrendezési terv Adásztevel község teljes területére fog el-
készülni? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát és felhatalmazását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2022.(III.17.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Penta-Kör Kft. (9012 Győr, 
Kiss Angyal Ernő u. 15.) építőmérnöke, vezető tervezője Dobos Szabolcs által készí-
tett, Adásztevel község Petőfi és Arany János utcák csapadékvíz-elvezetésének 2022. 
január 10. napján kelt Szakmai koncepcióját jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Adásztevel község Vízrendezési 
terve megrendelésére. 
A Szakmai koncepció a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző    
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Polgármester szabadságának 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester előterjesztésére a képvi-
selő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A 2022. évi sza-
badság ütemezése másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy igyekszik kivenni a szabadságát, de a sok feladat miatt ez nehézségekbe ütközik. 
Javasolja, hogy a szabadságának ütemezését a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr szabadság ütemezésének a jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

26/2022.(III.17.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester 
2022. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző    
 

b) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a telekalakítási és építési tilalom el-
rendelésével kapcsolatban Hegedüs György adászteveli lakostól érkezett újabb levél az önkormány-
zathoz, utána az ügyvédje kért tájékoztatást az ügyük fejleményeiről. Az ügyvédnő levelére vála-
szoltak. Ezek után megint érkezett egy levél Hegedüs Györgytől, melyben közli, hogy a keresetét 
visszavonja, de kártérítési igényét fenntartja. Levélben kért tőle a kereset visszavonásáról bírósági 
dokumentumot, s jogi képviselője megbízása felől érdeklődött, erre még nem kapott választ. 

Április 3-án lesz az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás. Már tart a 
kampányidőszak, szeretné, ha ez a választás és népszavazás is nyugodt körülmények között zajlana 
le Adásztevelen. Kéri a képviselőket, hívják fel a lakosság figyelmét, hogy a választási a plakátokat 
ne szedjék le. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a mai nap voltak Pápán választási érte-
kezleten. Van olyan település is, ahol már 9 delegált van egy szavazókörben. Adásztevelen eddig 4 
főt delegáltak a pártok. A delegálás határideje: 2022. március 25-e. A választás és népszavazás a 
Művelődési Házban lesz, az előző választásokhoz hasonlóan. Az értekezleten is felhívták a figyel-
müket, hogy a mozgásukban korlátozottak mozgóurnát igényelhetnek, a szavazás napján déli 12 
óráig. A választási bizottság tagjainak az oktatására a választás előtti héten kerül sor. 

 
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 24 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 Fodor Béla                Kelemen László 
                            polgármester                                                                   jegyző 


