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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. október 18. 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, Szalai Péter és Németh József 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 meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő-testületi tag jelen van. A 
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyúj-              Fodor Béla 
      tásról és családsegítésről szóló önkormányzati rendelet módosítása                   polgármester 
                                                                                                                  
2./  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormány-               Fodor Béla 
      zati rendelet                                                                                                          polgármester 
 
3./ Általános iskolák felvételi körzethatára                                                                 Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester 
                                                                                            
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: 
 
                   Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben 
szereplő napirendi pontok tárgyalását. 
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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 képviselő-testületnek 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 az 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 és 62/2022.(IX.14.) számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 6 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 45 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére teme-
tési 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 : A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról 

és családsegítésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, me-
lyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy az előző képviselő-testületi ülésen már beszéltek arról, hogy a szülési és temetési települési 
támogatás jövedelemhatárait emelni kell. Ezt kiegészítené azzal, hogy a jelen helyzet miatt lehetne 
rendkívüli támogatással segíteni a lakosságot, mert a megemelkedett energiaárak akár létfenntartási, 
megélhetési gondot is okozhat a családoknál. A rendelet-tervezetben magas a jövedelemhatár, így 
sokan igénybe tudják majd venni a szülési és temetési települési támogatást. Javasolja a képviselő-
testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester  javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fo-
gadja el. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:      
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8/2022.(X.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, 
házi segítségnyújtásról és családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

       A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d : A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, 
valamint a támogatói okiratot, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy idén 45 m3 tűzifa mennyiségre nyertek támogatást. A támoga-
tás összege már megérkezett, a bükk tűzifát megrendelte. Méteres-kétméteres nagyságban tudja az 
erdészet leszállítani. A szállítási költség 6.000,-Ft + ÁFA/m3. Jövedelemhatárokat az előző évhez 
képest az Öregségi Nyugdíj Legkisebb Összege (28.500,-Ft) 25 %-ával megemelték. Így az egyedül 
élőknél a jövedelemhatár az ÖNYLÖ 425 %-a, ami 121.125,-Ft, a családban élőknél az ÖNYLÖ 
375 %,-a ami 106.875,-Ft. A kérelmek benyújtási határideje 2022. november 20-a, a szociális tűzi-
fát decemberben ki is tudnák osztani. Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadá-
sát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a rendelet-tervezetet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:      
 

9/2022.(X.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

       A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3./ N a p i r e n d : Általános iskolák felvételi körzethatára 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ tan-
kerületi igazgatója általános iskolai körzethatárok tervezetével kapcsolatos előterjesztését, melynek 
másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képvise-
lő-testületnek hogy a jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító Ugodi Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási-nevelési intézménnyel 
értsenek egyet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő véleménye szerint a jelenlegi felvételi körzet megfelelő, azon nem szüksé-
ges változtatni. Támogatja a javaslatot. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2022.(X.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Adásztevel település teljes 
közigazgatási területére, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó, jelenlegi 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.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
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) Helyiségbérleti díjak módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az energiaár robbanás jelentősen érinti 
az önkormányzatot is. A helyiségek bérleti díjának a felülvizsgálatát kell elvégezni a tornateremnél 
és a Művelődési Háznál is. A tornaterem tekintetében már volt emelés, de 46 lámpatest van a te-
remben, 2 x 40 W-os fénycsővel, melyek sok áramot fogyasztanak. Pápán sok intézményt bezártak 
a megnövekedett energiaárak miatt. Megkérdezi a képviselőket, hogy mit gondolnak erről? Hozzá-
nyúljanak-e az árakhoz, vagy inkább zárják be az intézményeket? 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő a díjak emelését javasolja. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester szerint is meg kell emelni a díjakat. 
 
Fodor Béla polgármester hozzáfűzi, hogy a tornatermet egy csapat szokta kibérelni. javasolja 
2022. november 1. napjától a következő díjak megállapítását: 

Tornaterem: 
Bérleti díj:                                                                                                      6.000,-Ft/óra 
Művelődési ház – Kis terem: 
a) Árubemutatást (és megrendelést) szolgáló rendezvények 

céljára történő bérbeadás, valamint a kereskedelmi tevé- 
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kenységet szolgáló – két órát meg nem haladó - bérlés 
Bérleti díj:                                                                                                   6.000,-Ft/2 óra 

b) Két órát meghaladó bérbevétel esetén, minden további  
megkezdett óra után a 
Bérleti díj:                                                                                                   1.700,-Ft/óra 

Művelődési ház – Nagy terem: 
a) Családi összejövetelek, ünnepségek (pl.: lakodalom, ballagás, 
    születésnap, évfordulók) 

Bérleti díj:                                                                                                  25.000,-Ft/nap 
b) Szervezet, vagy vállalkozás (egyéni vállalkozó is) által, jöve- 
     delemszerzés céljából szervezett rendezvény esetén,  
     ba) fűtési szezonon kívül a 

Bérleti díj:                                                                                           80.000,-Ft/nap 
     bb) Fűtési szezonban          
            Bérleti díj:                                                                                          104.000,-Ft/nap 
     bc) Fűtési szezonban, ha a bérlő büfészolgáltatást is biztosít 
             Bérleti díj:                                                                                          134.000,-Ft/nap 
 

Szalai Péter képviselő egyetért a módosított bérleti díjakkal. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2022.(X.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok – nem lakás céljára szolgáló helyiségek – bérleti díját 2022. november 1. 
napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
Tornaterem: 
Bérleti díj:                                                                                            6.000,-Ft/óra 
Művelődési ház – Kis terem: 
a) Árubemutatást (és megrendelést) szolgáló rendezvények 

céljára történő bérbeadás, valamint a kereskedelmi tevé- 
kenységet szolgáló – két órát meg nem haladó - bérlés 
Bérleti díj:                                                                                        6.000,-Ft/2 óra 

b) Két órát meghaladó bérbevétel esetén, minden további  
megkezdett óra után a 
Bérleti díj:                                                                                         1.700,-Ft/óra 

Művelődési ház – Nagy terem: 
a) Családi összejövetelek, ünnepségek (pl.: lakodalom, ballagás, 
    születésnap, évfordulók) 

Bérleti díj:                                                                                      25.000,-Ft/nap 
b) Szervezet, vagy vállalkozás (egyéni vállalkozó is) által, jöve- 
     delemszerzés céljából szervezett rendezvény esetén,  
     ba) fűtési szezonon kívül a 
 Bérleti díj:                                                                                80.000,-Ft/nap 
     bb) Fűtési szezonban          
           Bérleti díj:                                                                                104.000,-Ft/nap 
     bc) Fűtési szezonban, ha a bérlő büfészolgáltatást is biztosít 
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            Bérleti díj:                                                                               134.000,-Ft/nap 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. október 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Idősek napja megrendezése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevelen az Idősek Napja 2022. 
október 22-én kerül megrendezésre. A hangosítást Horváth Sándor végzi. Az esti mulatságban Ko-
vács Arnold zenél majd. Fellépnek az óvodások, Tóth Tünde énekes és a Bíborvirág Tánccsoport. 
Az időseket Fűzfa László körzeti megbízott tájékoztatja, felhívja a figyelmüket, hogyan kerülhetik 
el, hogy csalások, lopások és egyéb bűncselekmények áldozatai legyenek. Ezt követően lesz a va-
csora. A legidősebb adászteveli nő Fejes Károlyné, a legidősebb férfi Mészáros András. Az 50. há-
zassági évfordulójuk alkalmából Németh Kálmánt és Domján Editet köszöntik. A legidősebb lako-
sok sajnos nem tudtak eljönni, őket majd otthonukban keresik fel, ajándékot visznek nekik. Javasol-
ja, hogy az Idősek Napja megrendezését foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő a polgármester úr javaslatával egyetért. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2022.(X.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adászteveli Idősek Napját 
2022. október 22. napján rendezi meg az adászteveli Művelődési Házban (8561 
Adásztevel, Árpád u. 66.) 
Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
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 03 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


