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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. április 27. napján 18 

órakor 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 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 ülésen. 
 
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 Falugondnoki Szolgálata indítása              Fodor Béla                                                                                                            

                                                                                                                          polgármester 
                                                                                                                          

2./ Adásztevel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályza-            Fodor Béla                                        
ta módosítása                                                                                                        polgármester 

                                                                                                                                                                                                                                                    
3./ Adásztevel Község Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása                  Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester 
                                                                                                  
4./ Vegyes ügyek                                                                                                         Fodor Béla 

                                                                                                                           polgármester 
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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 
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, 4 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 17, 18, 19, 20, 21 és 22/2022.(II.15.) és 23, 24, 25 és 
26/2022.(III.17.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 9 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 2 fő részére szociális étkeztetés 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 Falugondnoki Szolgálata indítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program pályázaton 
elnyert falubusz már a gépjármű kereskedőhöz leszállításra került. Optimális esetben 2022. június 1. 
napjával indítani tudják Adásztevelen a falugondnoki szolgálatot. A működési engedély kiadásához 
– melynek eljárása tavaly óta felfüggesztésre került – a falugondnoki szolgálatról szóló rendeletet és 
a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatot el kell fogadni a képviselő-testületnek. Az Adászteveli Kö-
zös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó két településen, Németbányán és Bakonyjákón már működik 
falugondnoki szolgálat, melyek dokumentumai alapul szolgáltak az adászteveli szabályzatoknak. 
Helyi sajátosságok minden településen vannak, ha kell, a későbbiekben lehet majd módosítani a do-
kumentumokon. A falugondnoki pályázatot ki kell írni, az új falugondnoknak a képzést el kell vé-
gezni majd. A falubusz vezetésére jogosult személyek: a polgármester, a falugondnok és Major 
Zsolt képviselő úr, akinek kötetlen a munkaideje, számíthatnak rá. A képviselő urat megkérdezte és 
ő igen mondott a feladatra. Próbálják a falu lakosságát kiszolgálni, ahogy tudják. 
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a) A Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet előter-
jesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek, hogy a rendeletet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

2/2022.(V.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a Falugondnoki Szolgálatról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
b) Adásztevel Község Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Adásztevel Község Önkormányzata Gépjármű-
üzemeltetési Szabályzatát, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Elmondja, hogy a falubusz műszaki paraméterei és rendszáma nélkül eddig még 
nem lehetett összeállítani a szabályzatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Szabályzatot fogad-
ják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor-
mányzat 2022. április 13. napján kelt Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatát elfogadja. 
A Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Falugondnoki Szolgálat létesítése Adásztevelen 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program pályázat be- 
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nyújtásához a veszélyhelyzetben határozatot kellett hoznia arról, hogy az önkormányzat Falugond-
noki Szolgáltatást létesít 2022. január 1. napjától Adásztevelen. A pályázat beadásakor azt előre 
nem lehetett látni, hogy az elnyert falubuszt csak 2022. április-május hónap valamelyikén fogja az 
önkormányzat megkapni. Ezért a korábbi határozatot módosítani kell. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Falugondnoki Szolgálat indításáról szóló határozatát úgy módosítsa, hogy 
Adásztevelen 2022. június 1. napjától Falugondnoki Szolgáltatást létesít. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a határozat módosítását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor-
mányzata 26/2021.(IV.16.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„26/2021.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel településen 2022. 
június 1. napjától Falugondnoki Szolgáltatást létesít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a Falugond-
noki Szolgáltatás működési engedélye beszerzéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. május 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Adásztevel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-       
bályzata módosítása                            

    E lő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Győrváryné Mészáros Katalin 
pénzügyi főelőadó előterjesztését, a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másola-
tát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az SZMSZ módosítás rendeletet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Szalai Péter képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

3/2022.(V.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzata 7/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Adásztevel Község Önkormány-
zata vagyonrendelete módosításáról szóló, előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a korábban 
Németh János által kért művelési ág változással érintett terület eladásra került, ezért ki kell vezetni 
az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közül. Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet 
elfogadását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a rendelet elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

4/2022.(V.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 8/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési  
     díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése                                                                 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Társuláshoz tartozó településeknek véleményezni 
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kell a rendelet-tervezetet. A házi segítségnyújtást Adásztevel a FIX-PONT Társuláson keresztül lát-
ják el. Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

29/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2022.(II.15.) határozatával jóváha-
gyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 Ugod, Kos-
suth u. 32.) által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-
jóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotásával egyetért. 
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Ingatlan adásvételi szerződés felbontása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a régi hivatali épület adásvételi szer-
ződését aláírta. A vevőnek - önhibáján kívül - nem sikerült megvenni az ingatlant, mert a banktól 
nem kapott kölcsönt. A vevő nem jelezte az önkormányzatnak a visszalépést, az ingatlan közvetítő-
től kapták meg a felbontási okirat tervezetet, melyet ezt követően részletesen ismertet. Az okiratot a 
jegyző úrral átnézték, kérdésként csak a foglaló sorsa merült fel, melyet az ügyvéddel fognak tisz-
tázni. A vevő által már átutalt 6 millió forintos vételár részletet visszafizetik neki, a foglaló azonban 
a jogszabály szerint nem jár vissza neki. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Felbontó Okiratot 
fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az Okirat elfogadását. Javasolja a polgármester úr 
felhatalmazását az Okirat aláírására. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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30/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pauer László Adásztevel, 
Árpád u. 21. és Magyari Henriett Pápa, Margaréta u. 14/A. sz alatti lakosokkal kö-
tendő, az adászteveli 140 hrsz-ú, Adásztevel, Árpád u. 22. sz. alatt fekvő, 500 m2 te-
rületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan adásvételi szer-
ződése felbontásával kapcsolatos, 2022. április 27. napján kelt Ingatlan Adásvételi 
Szerződést Felbontó Okiratot elfogadja. 
Az Ingatlan Adásvételi Szerződést Felbontó Okirat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Sátor beszerzése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén az egyik sikeres Magyar Falu 
Programos pályázata Adásztevel Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése, aminek keretein belül sátorra és sörasztal-pad garnitúrára nyertek 2.488.687,-
Ft támogatást. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati értesítőt, melyek másolatát a képvise-
lő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Támogatói okirat és a pénz is megérke-
zett az önkormányzathoz. A sátor 8 x 16 méter nagyságú. Árajánlatokat kért be a sátorra, melyek és 
meg is érkeztek. Ezt követően részletesen ismerteti Szabó László egyéni vállalkozó, a Hidegkuti 
Műhely Kft. és Járóka Rudolf Sándorné egyéni vállalkozó Árajánlatait, melyek másolatát a képvise-
lő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a legkedvezőbbet, a Hidegkuti Műhely Kft. Árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a sátor megrendelésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

31/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program kere-
tében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázat 
„Adászteveli ideiglenes kültéri közösségi létesítmény és mobil eszközök beszerzése” 
8 x 16 méter nagyságú sátorra vonatkozóan a Hidegkuti Műhely Kft. (2800 Tatabá-
nya, Fatelepi u. 12., adószáma: 12429145-2-11) bruttó 2.144.630,-Ft összegű, 2022. 
április 26. napján kelt Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a sátor megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Napelemes kandeláberek telepítése 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a másik sikeres Magyar Falu Programos pályázattal az 
önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére (kandeláberek telepítésére, kegyeleti hűtő be-
szerzésére és kerítés felújítására) nyertek 5.996.680,-Ft támogatást. Ezt követően részletesen ismer-
teti a pályázati értesítőt, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanul-
mányozhatták. A napelemes kandeláberek telepítéséről is megérkezett a 3 db Árajánlat. Ezt követő-
en részletesen ismerteti a Vilép 2003 Kft., a SÁ-GÁ VITEKI Kft. és a VILATTI-TECH Épületvil-
lamossági és Automatizálási Kft. Árajánlatait, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzete-
sen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbbet, a 
VILATTI-TECH Épületvillamossági és Automatizálási Kft. Árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a kandeláberek telepítésének megrendelésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program kere-
tében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázat 
„Adászteveli temető infrastrukturális fejlesztése” napelemes kandeláberek telepítésé-
re vonatkozóan a VILATTI-TECH Épületvillamossági és Automatizálási Kft. (8181 
Berhida, Dankó P. u. 14., adószáma: 23869787-2-19) bruttó 760.730,-Ft összegű, 
2022. április 26. napján kelt Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a napelemes kandeláberek telepítésének megrendelé-
sére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Kegyeleti hűtő beszerzése 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy ugyancsak az önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztésével kapcsolatban két férőhelyes kegyeleti hűtőt kell az önkormányzatnak vásárolni. Erre 
is kért árajánlatokat, melyek meg is érkeztek. Ezt követően részletesen ismerteti a Szimilán Hűtés-
technikai Kft., a CSIZI FRIGO Kft. és Ötvös József egyéni vállalkozó Árajánlatait, melyek másola-
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tát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a legkedvezőbbet, a CSIZI FRIGO Kft. Árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a kegyeleti hűtő megrendelésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program kere-
tében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázat 
„Adászteveli temető infrastrukturális fejlesztése” két férőhelyes kegyeleti hűtő be-
szerzésére vonatkozóan a CSIZI FRIGO Kft. (4283 Létavértes, Gagarin u. 1/b., adó-
száma: 24376918-2-09) bruttó 1.612.900,-Ft összegű, 2022. április 26. napján kelt 
Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a két férőhelyes kegyeleti hűtő megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 

f) Temető kerítés felújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzati temetők infrastruk-
turális fejlesztésével kapcsolatban a temető kerítés is felújításra kerül. Erre a munkára is kért Ár-
ajánlatokat. Ezt követően részletesen ismerteti a De Pepper Kft., a Viaconstruct Kft. és a Neoporház 
Kft. Árajánlatait, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbbet, a Neoporház Kft. Árajánlatát fo-
gadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel az egyik árajánlatot adó cég a NEOPORHÁZ 
Kft., melynek ő az ügyvezetője. 
 
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 
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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 úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Major Zsolt képviselő urat a szavazásból.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel a Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keret-
ében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázat 
„Adászteveli temető infrastrukturális fejlesztése” projekt temető kerítés felújítása kivite-
lezési munkája Árajánlatának elfogadására vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő 
urat kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2022.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
pályázat „Adászteveli temető infrastrukturális fejlesztése” temető kerítés felújítása 
munkájára a NEOPORHÁZ Kft. (8561 Adásztevel, Jókai u. 2. adószám: 14389335-
2-19) 2022. április 22. napján kelt, bruttó 3.623.051,-Ft összegű Árajánlatát 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
 

Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 18 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 Fodor Béla                Kelemen László 
                            polgármester                                                                   jegyző 


