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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 28. napján 18 órakor megtartott
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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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.  június  28. napján  18
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme

Az ülés típusa: Rendes.

Jelen voltak:

A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Major Zsolt és Szalai Péter képviselők. 

B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Rák Szilárd r. törm.
- Radics Roland r. ftörm.

A lakosság részéről nem jelent meg senki.

Fodor Béla polgármester  köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Külön köszönti a Pápai
Rendőrkapitányság  Fűzfa  László  körzeti  megbízott  dolgozóját  képviselő  rendőr  urakat.  Fűzfa
László  betegsége  miatt  nem  tud  jelen  lenni  az  önkormányzat  ülésén,  jobbulást  kíván  neki.  A
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 főből 3 fő jelen van.
Somogyi Lászlóné alpolgármester családi, Németh József képviselő pedig munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem jelent meg, távollétüket előre jelezték. Kardos Anett jegyzőkönyvvezető COVID-os lett,
a karantén miatt  nem lehet jelen,  feladatát  a jegyző úr veszi át.  A meghívón szereplő napirendi
pontokat javasolja megtárgyalni.

N a p i r e n d      :  

T á r g y :                                                           E l ő a d ó :
           

1./ Jelentés a közbiztonság helyzetéről                                                                        Fodor Béla   
                                                                                                                                    polgármester       

2./  Átfogó értékelés Adásztevel Község Önkormányzata 2021. évi gyermek-           Fodor Béla   
      jóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről                                                           polgármester    

3./ Belső ellenőrzési jelentés                                                                                         Fodor Béla
                                                                                                                                     polgármester  
                                                                                                                            
4./ Vegyes ügyek                                                                                                           Fodor Béla   
                                                                                                                                     polgármester 
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Adásztevel  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  alapján,  a  napirendre  tett
javaslatot 3 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.  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, 3 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 35,
36,  37,  38,  39,  40  és  41/2022.(V.25.)  számú  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról.

Fodor Béla polgármester tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy két  testületi  ülés  között,  átruházott
hatáskörben  a  következő  polgármesteri  döntések  születtek:  6 fő  részére  rendkívüli  települési
támogatás megállapítása, 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása, 1 fő
részére  szülési  települési  támogatás  megállapítása,  2  fő  részére  temetési  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  :  Jelentés a közbiztonság helyzetéről
   E l ő a d ó  :      Fodor Béla polgármester
   (Írásbeli előterjesztés)

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Fűzfa László r. ftzls körzeti megbízott
elkészítette  Adásztevel  2021.  évi  közbiztonsági  jelentését,  melyet  a  képviselők  előzetesen
megkaptak,  tanulmányozhattak.  Ezt  követően  részletesen  ismerteti  a  jelentést.  Elmondja,  hogy
Adásztevel település a közbiztonság szempontjából nem fertőzött település, csak apróbb események
voltak a tavalyi évben. Az önkormányzat sok járdát felújíttatott a tavalyi évben, s a járdák felújítása
idén is folytatódik. Az anyáknak a rossz járda miatt nem kell az úttesten tolni a babakocsit. Sokan a
felújított  járdát  parkolónak  használják.  Arra  kéri  a  rendőröket,  hogy  ilyen  esetekben
figyelmeztessék a szabálytalankodókat, s a 2. figyelmeztetésnél már bírságoljanak is. Az internet
hálózat  kivitelezői  azt  ígérték,  hogy majd 10 db kamerát  fognak telepíteni  a településre,  ami a
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közbiztonság szempontjából nagy jelentőségű lenne. Megkérdezi a körzeti megbízottat képviselő
rendőr urakat, hogy kívánják-e kiegészíteni a jelentést? 

Hozzászólás:

Rák Szilárd r.  törm.  hozzászólásában elmondja,  hogy Adásztevelen  -  évekre  visszamenőleg  –
egyre kevesebb rendőri szempontból az esemény. Tavaly csak egy baleset és egy garázdaság miatt
kellett intézkedni a rendőröknek. Sajnos egyre kevesebb a rendőr, mert sok a pályaelhagyás. Ő is le
fog szerelni 2022. augusztus 2. napján. Pedig a településeken nagyon fontos visszatartó erőt jelent a
rendőri jelenlét.

Fodor Béla polgármester kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólások:

Szalai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a falun belül nagyon gyakori a gyorshajtás.
A  polgárőrség  vásárolt  egy  új  vadkamerát,  ami  a  külterületi  utak  figyelésében  jelent  nagy
segítséget.

Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ők quaddal sokat közlekednek a külterületi
utakon, ezzel az illegális szemétlerakást akadályozhatják.

Fodor Béla polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Jelentést fogadja el.

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

42/2022.(VI.28.) Adásztevel Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Adásztevel  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Pápai  Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.)
19030/2242/2022. ált. számú, Adásztevel település 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
szóló Jelentését elfogadja.
A Jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Fodor Béla polgármester

          Kelemen László jegyző

Ezt követően  Rák Szilárd r. törm. és  Radics Roland r. ftörm. elköszönnek a jelenlévőktől,  s
elhagyják  a  termet,  mivel  Homokbödöge  Község Önkormányzat  képviselő-testületi  ülésére  kell
menniük.

2./ N a p i r e n d  : Átfogó értékelés Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi tevékenységéről

   E l ő a d ó  :   Fodor Béla polgármester
   (Írásbeli előterjesztés)

Fodor  Béla  polgármester  előterjesztésében elmondja,  hogy  a gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a
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helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május
31. napjáig Átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az Átfogó értékelés
másolatát  a  képviselők  előzetesen  megkapták,  tanulmányozhatták.  Ezt  követően  részletesen
ismerteti  az  Átfogó  értékelést.  Elmondja,  hogy  az  önkormányzat  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatait  a Pápa Környéki Feladatellátó Társulás útján látja  el.  A családsegítő
lelkiismeretes munkát végez, segíti a bajba jutott családokat. Adásztevelen volt egy tűzeset, amikor
gyorsan kellett  intézkedni,  az  önkormányzat  nagyon magára  maradt,  a  sok elhangzott  ígéretből
semmi sem lett. Javasolja a képviselő-testületnek az Átfogó értékelés elfogadását.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Major Zsolt képviselő egyetért az Átfogó értékelés elfogadásával.

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

43/2022.(VI.28.) Adásztevel Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Adásztevel Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Adásztevel  Község
Önkormányzat  2021.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  tevékenységéről  szóló,
2022. május 30. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja.
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Fodor Béla polgármester

          Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d  : Belső ellenőrzési jelentés        
   E l ő a d ó  :   Fodor Béla polgármester
   (Írásbeli előterjesztés)

Fodor Béla polgármester  előterjesztésében elmondja,  hogy a Bocskay és Társa Bt.  végezte  el
Adásztevel  Község Önkormányzata tárgyi eszközök leltárának és leltározásának ellenőrzését,  az
erről szóló Belső ellenőrzési jelentését másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták.  Ezt  követően  részletesen  ismerteti  a  Jelentést. Elmondja,  hogy  a
nyilvántartásban lévő eszközök leltározására és selejtezésére oda kell figyelni, az ellenőrök által
javasoltakat végre kell hajtani. Javasolja a képviselő-testületnek a Jelentés elfogadását.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Szalai Péter képviselő támogatja a jelentés elfogadását.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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44/2022.(VI.28.)     Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének   határo-     
zata:
Adásztevel Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bocskay  és  Társa  Bt.
(8200  Veszprém,  Jutasi  u.  91.)  Adásztevel  Község Önkormányzata  tárgyi  eszközök
leltárának  és  leltározásának  ellenőrzéséről  szóló,  2022.  május  2.  napján  kelt,  Belső
ellenőrzési jelentését elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2022. július 13.
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) Adászteveli Óvoda intézményvezető-helyettesi beszámolója

Fodor  Béla  polgármester  előterjesztésében  elmondja,  hogy  az  Adászteveli  Óvoda
intézményvezető-helyettese minden évben beszámol az óvodáról. Véleménye szerint az intézmény
szakmailag jól  működik,  s a gyermeklétszám is megfelelő.  Ezt  követően részletesen ismerteti  a
Beszámolót,  melynek  másolatát  a  képviselő-testület  tagjai  előzetesen  megkapták,
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják el.

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Szalai Péter képviselő egyetért a beszámoló elfogadásával.

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

45/2022.(VI.28.) Adásztevel Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének
határozata:
Adásztevel  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Adászteveli  Óvoda  (8561
Adásztevel,  Árpád  u.  95.)  61/2022.  számú,  a  2021/2022.  nevelési  évről  szóló
intézményvezető-helyettesi Beszámolóját elfogadja.
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

        Határidő: 2022. július 13.
        Felelős:  Fodor Béla polgármester

                Kelemen László jegyző

b) Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma

Fodor  Béla  polgármester  előterjesztésében  részletesen  ismerteti  Hegedüsné  Patyi  Edina
intézményvezető Adászteveli Óvoda intézménynek nyitva tartási idejére és a 2022/2023-as nevelési
évben indítható óvodai csoportok számára vonatkozó  Kérelmét,  melynek  másolatát  a képviselő-
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testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az óvoda nyitva tartási
idejénél  figyelembe vették a  szülők kéréseit.  Az éves nyitva tartásnál  2 hét  áll  rendelkezésre a
karbantartási  munkák,  egészségügyi  meszelések  és  fertőtlenítések  elvégzésére,  a  szabadságok
kiadására. A fertőtlenítésnél nagy hasznát veszik az ózongenerátornak. A gyermekek felügyeletét
ekkor is  meg kell  oldani.  A nyár folyamán a gyermeklétszám jelentősen lecsökken,  általában a
nagyszülők vigyáznak a gyerekekre. Javasolja, hogy intézmény nyitva tartási idejét és a 2022/2023-
as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a kérelemnek megfelelően határozza meg a
képviselő-testület.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás:

Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.

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

46/2022.(VI.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének   határo-  
zata:
Adásztevel Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a  nemzeti  köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott jogkörében
eljárva, az Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) intézményének nyitva
tartási  idejét  és  a  2022/2023-as  nevelési  évben indítható  óvodai  csoportok számát  a
következők szerint határozza meg:

Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás:
Hétfő: 7.00 - 16.00 2022.09.01. – 2023.08.04. 
Kedd: 7.00 - 16.00 2023.08.21. – 2023.08.31.

            Szerda: 7.00 - 16.00
            Csütörtök: 7.00 - 16.00

Péntek: 7.00 - 16.00
Az indítható óvodai csoportok száma: egy osztatlan életkorú gyermekcsoport.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.

                   Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Fodor Béla polgármester

          Kelemen László jegyző

c) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI adászteveli tanulói térítési
díja átvállalása

Fodor  Béla  polgármester előterjesztésében  részletesen  ismerteti  Bors  Éva,  az  Ugodi  Német
Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola intézményvezető-
helyettese,  szakmai  vezető  kérelmét,  melynek  másolatát  a  képviselő-testület  tagjai  előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai térítési díjat
fizetnek, melynek kifizetése nagy nehézséget jelent a családoknak, főleg, ha több gyermekük is az
iskolában  tanul.  Azt  szeretnék,  hogy  az  iskola  működőképes  legyen,  ne  morzsolódjanak  le  a
tanulók.  Elmondja,  hogy az adászteveli  rendezvényeken egyszer sem szerepeltek  még az iskola
diákjai,  ezt  el  fogja  mondani  a  szakmai  vezetőnek.  Javasolja  -  a  költségvetésük  terhére  -  az
adászteveli diákok térítési díjának átvállalását.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás:

Szalai  Péter  képviselő  hozzászólásában  elmondja,  hogy  a  szakmai  vezetőtől  kell  kérni,  hogy
biztosítson szereplési lehetőséget az adászteveli rendezvényeken a diákoknak. A kézműves tanszak
diákjai csinálhatnának egy-egy kiállítást az általuk készített tárgyakból és alkotásokból. Támogatja
a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a megállapodás
aláírására.

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

47/2022.(VI.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének   határo-  
zata:
Adásztevel Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ugodi  Német  Nemzetiségi
Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  adászteveli  diákjainak
2021/2022-as  tanév  II.  félévének  42.900,-  Ft  összegű  térítési  díját  –  költségvetése
terhére – átvállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja  a  tisztségviselőket,  hogy az érintetteket  a  döntésről  értesítsék,  s  a  határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2022. július 13.
Felelős:  Fodor Béla polgármester
               Kelemen László jegyző

d) Ingatlan értékesítése

Fodor  Béla  polgármester elmondja,  hogy a  volt  polgármesteri  hivatal  épületének  értékesítése
meghiúsult.  A foglalóból  az  önkormányzat  nem kapott  vissza  semmit  az  ingatlan  közvetítőtől.
Véleménye szerint van kereslet az ingatlanok után, az önkormányzat közvetlenül is értékesítheti az
ingatlant. Már jelentkezett az ingatlanra vevő, tetszik neki az ingatlan, a hitelintézettel felveszi az
adásvétel előtt a kapcsolatot. Másik lehetőség pedig az, hogy pályázati támogatással felújíthatják az
épületet. Ezt követően részletesen ismerteti az ingatlan-értékesítési Ajánlatot, melynek másolatát a
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  

Hozzászólások:

Szalai  Péter  képviselő  hozzászólásában  elmondja,  hogy  nem  támogatja  az  ingatlan  közvetítő
megbízását.

Major Zsolt képviselő  egyetért  az előtte szóló képviselő véleményével.  Ha nem sikerül eladni,
akkor fel kell újítani az ingatlant.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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48/2022.(VI.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének     határo  -  
zata:
Adásztevel Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy közvetlenül
értékesíti a tulajdonában lévő, adászteveli 140 hrsz-ú házas ingatlanát.

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
                   Határidő: 2022. július 13.
                   Felelős:  Fodor Béla polgármester

                           Kelemen László jegyző

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 testületi ülést 19 óra 7 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla     Kelemen László
                            polgármester                                                             jegyző
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