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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. május 25. napján 18 óra 

15 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

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

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főelőadó 

  
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 minden képviselő-testületi tag jelen van. 

 
N a p i r e n d : 

 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosítása               Fodor Béla    
                                                                                                                                    polgármester                              
 
2./  Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehaj-                  Fodor Béla    
      tása                                                                                                                        polgármester     
 
3./ Adásztevel Község Önkormányzata a hivatali helyiségen és a hivatali                  Fodor Béla 
     munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól,             polgármester   
     valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelete módosí- 
     tása         
                                                                                                                             
4./ Vegyes ügyek                                                                                                           Fodor Béla    
                                                                                                                                     polgármester  
     
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 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. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, 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 jelentést a 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 és 34/2022.(IV.27.) számú lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 5 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás 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 :  Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosítása                                                                                                            
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2021. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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5/2022.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy hivatal dolgozói által elkészített 2021. 
évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy legkésőbb 
május utolsó napjáig hatályba lépjen. Az előterjesztést és rendelet-tervezetet a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést 
és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda és az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal költségvetése a Társulási Tanács, illetve az Együttes Képviselő-testületi ülésén 
elfogadásra került, s Adásztevel Község Önkormányzata költségvetésébe be lett építve. Javasolja, 
hogy a zárszámadást fogadja el a képviselő-testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2022.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásá-
ról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzata a hivatali helyiségen és a hivatali mun-                
                                kaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, vala-            
                                mint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelete módosítása         
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a rendelet tervezet előterjesztését és a rendelet-
tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület, az anyakönyvvezetők megbízá-
si díjain egy kicsit emeljenek. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2022.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete  a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő há-
zasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 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) Adászteveli Óvoda létszám átlépése engedélyezése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda 2022/2023-
as nevelési évre, az óvodai csoport 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő átlépésével kap-
csolatos előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy jelen állás szerint az óvodába 28 gyermek van beíratva. Az óvodai maximális lét-
szám 25 fő, ezt szeretné megemeltetni 30 főre az intézményvezető-helyettes. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a létszám átlépést engedélyezzék. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja az óvoda létszám átlépésének engedélyezését. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

38/2022.(V.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda (8561 
Adásztevel, Árpád u. 95.) oktatási-nevelési intézmény 2022/2023. tanévében az óvodai 
csoport 25 fő maximális létszáma 20 %-kal történő átlépését engedélyezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 9. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 

  Kelemen László jegyző 

b) Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális alapellátás 2021. évi munkájáról 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Fel-
adatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata látja el ezt a feladatot, akik az éves be-
számolót elkészítették. Ezt követően részletesen ismerteti a Beszámolót, melynek másolatát a kép-
viselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
a Beszámolót fogadja el. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 

Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

39/2022.(V.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Ön-
kormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8500 Pá-
pa, Csáky L. u. 12.) 2021. évi adászteveli munkájáról szóló SZ 273-1/2022. számú, 
2022. április 20. napján kelt Beszámolóját elfogadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. június 9. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 

  Kelemen László jegyző 

c) Könyvtárellátási szolgáltatásról tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral 
kötött megállapodás alapján a könyvtárellátási szolgáltatás jól működik, könyveket, filmeket, CD-
ket kapnak és a helyi rendezvényeken is biztosítanak 1-1 műsort. Azt gondolja, hogy a tárgyi felté-
teleket, a kapott könyveket, folyóiratokat így tudják a legjobban biztosítani a lakosság részére. Bí-
zik benne, hogy többen fogják majd látogatni a könyvtárat, többen veszik igénybe a szolgáltatást. 
Ezt követően részletesen ismerteti a Tájékoztatót, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót fo-
gadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a tájékoztató elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2022.(V.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 25/234/2022. számú, 2022. május 14. 
napján kelt, 2021. évi adászteveli könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Tájékoztató-
ját elfogadja.  
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

     Határidő: 2022. június 9. 
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Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a gyermeknap és májusfa kitáncolása 
2022. május 28-án, szombaton kerül megrendezésre, melyre tisztelettel és szeretettel hívja a jelen-
lévőket. A májusfa kiszedése után vendéglátás is lesz. Lehet, hogy egy kicsit késői a kezdés idő-
pontja, de a délután alvó gyermekek miatt lett fél 4-re téve a kezdés. Nyulász Mónika közművelő-
dési szakember szervezi az egész programot. 

Elkezdődött az idei falunap szervezése is, ami 2022. augusztus 6-án, szombaton lesz megtartva. A 
sztárfellépő kiléte még bizonytalan, több fellépőt is megkerestek, de még nem jártak sikerrel. Vé-
leménye szerint az ideális fellépési idő a sztárvendégnek 17 és 19 óra között van. Nyulász Mónika 
közművelődési szakember próbálja összerakni a programot. A hangosítást és az esti bulit Dj. Gre-
gori biztosítja. Amint kész lesz, átbeszéli a képviselőkkel. 

Az Idősek napját 2022. október 22-re szervezik. Kovács Arnolddal egyezettek, ő fog zenélni. Be-
szélték a közművelődési szakemberrel, hogy pluszban szeretnének még valakit fellépőnek az óvo-
dások, a Bíborvirág Tánccsoport és a körzeti megbízott mellé. Tóth Tündével egyeztettek, ő 1 órás 
műsor tudna adni, de szerinte ez egy kicsit sok lenne, mert a vacsora előtt másfél – két órás műsor 
szokott csak lenni. 

A Magyar Falu Program temető pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy a kandeláberekre vonat-
kozó szerződést visszaküldték. Azt ígérték, hogy 5-7 napon belül leszállítják. A Neoporház Kft. 
ügyvezetője előzetesen jelezte, hogy megrendelte a kerítéshez szükséges anyagokat. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendezvénysátor a holnapi nap folyamán megérkezik az önkor-
mányzathoz. 

A falugondnoki busz elszámolását el kell majd készíteni. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képvise-
lő úrtól azt a tájékoztatást kapta, ha már a környékbeli összes helyre megérkezik a busz, egy közös 
átadást szeretne lebonyolítani a Császár Autószervíz Kft-nél. 

A Kossuth utcai járdaépítéssel a Komjáti család ingatlanánál járnak. Van egy hely, ahol a tűzcsapot 
át kellene tettetni. A tulajdonossal majd egyeztet ezzel kapcsolatban. 

A Digi Kft. tájékoztatójában leírta, hogy új kábelezést (optikai kábel) szeretne a faluban. A cső már 
van lefektetve, de nem tudják pontosan merre megy a vezeték. Elmondja, hogy a járda alatt megy a 
vezeték, és szinte az egész településen új járdák vannak, nem szeretné felszedetni. Próbálják megol-
dani a régi vezetékek áthúzásával.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.   
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
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 testületi ülést 19 óra 03 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


