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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. november 22. napján 18 

óra 45 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme. 
 
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 megjelent: 1 fő. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel csak Németh József képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai képviselő-testületi 
ülésen. A rendkívüli ülés összehívását a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Tár-
sulási Megállapodásának módosításával kapcsolatos, határidős döntés indokolta. A meghívón sze-
replő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megálla-         Fodor Béla 
      podása módosítása                                                                                                polgármester 
                                                                                                                  
2./  Szociális étkeztetési Megállapodás módosítása                                                    Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                                                                                            
3./ Vegyes ügyek                                                                                                          Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
   
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 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. 
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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, 4 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 
63, 64, 65 és 66/2022.(X.18.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 10 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 4 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 3 fő részére szociá-
lis étkeztetés 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: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megálla-

podása módosítása 
   Előadó:  Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Tár-
sulás elnöke által megküldött előterjesztést, a Társulási megállapodás módosítását és Egységes 
szerkezetét, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a módosításra Csehbánya, Farkasgyepű és Városlőd Község Önkormányzata társu-
láshoz való csatlakozása miatt kerül sor. Javasolja, hogy Társulási Megállapodásának 24. Módosítá-
sát, valamint azt Egységes szerkezetben hagyja jóvá 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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67/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor- 
mányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) Társulási Megálla-
podásának 24. Módosítását, valamint azt Egységes szerkezetben - az Előterjesztés 
1. és 2. melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
Az Előterjesztés, a Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a 
határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megálla-
podás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját ha-
táskörben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 

                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Szociális étkeztetési Megállapodás módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött, 
általa már aláírt - adászteveli szociális étkeztetéssel kapcsolatos – Megállapodást, melyek másolatát 
a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az energia- és 
anyagárak emelkedésére hivatkozva, az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal az adászteveli szociá-
lis étkezők térítési díját 2022. október 1. napjától 945,-Ft/adag összegre emelte. Idén a szociális ét-
keztetésben résztvevők térítési díján az önkormányzat nem szeretne emelni. Majd jövőre, ha esetleg 
úgy alakul a költségvetés, akkor lehet, hogy hozzá kell nyúlni. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a módosító Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a Megállapodás jóváhagyásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:      
 

68/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkor-
mányzati Hivatallal (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) kötött, U/2144-2/2022. számú, 
2022. október 28. napján kelt – az adászteveli szociális étkeztetéssel kapcsolatos – 
módosító Megállapodást jóváhagyja.  
A módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. december 7. 

                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
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                                 Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
  
a) Balassa László ingatlan vásárlási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Balassa László Adásztevel, Kossuth u. 36. sz. alatti 
lakos ingatlan vásárlási kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Balassa Lászlónak van a Kishegyben már több földterüle-
te. Most az adászteveli 1001 hrsz-ú 1126 m2-es önkormányzati ingatlant szeretné megvásárolni. A 
hektáronkénti 1 millió Ft-os árat figyelembe véve, az ingatlant 112.600,-Ft összegért lehetne értéke-
síteni. Az átírással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Javasolja, hogy az ingatlanra a kérelme-
zőt jelölje ki vevőül a képviselő-testület, s ingatlan vételárát bruttó 112.600,-Ft összegben határoz-
zák meg. 
 
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, az adásvételi szerződést aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:    
   

69/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdo-
nát képező adászteveli 1001 hrsz-ú, kivett rét és út megnevezésű, 1126 m2 területű 
zártkerti ingatlanra vevőül Balassa László 8561 Adásztevel, Kossuth u. 36. sz. 
alatti lakost jelöli ki. 
Az ingatlan vételárát bruttó 112.600,-Ft összegben határozza meg. 
Az adásvétel és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés költségeit a vevő vi-
seli. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződést aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. december 7. 

                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
 

b) Vállalkozási szerződés módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium által támogatott 
„Adászteveli járdák felújítása” projekt kivitelezési munkájának 2022. szeptember 30-i befejezési 
határidejét módosítani kellett 2022. november 30-ra, mert az eredeti határidőre nem sikerült befe-
jezni a munkát. A Neoporház Kft. Vállalkozási szerződése módosítását aláírta. Ezt követően részle-
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tesen ismerteti a Vállalkozási szerződés módosítását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Kéri a módosító szerződés jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő ennél a napirendi alpontnál jelzi érintettségét, mivel ő a Neoporház Kft 
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 
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: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester 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 Belügyminisztérium ál-
tal támogatott „Adászteveli járdák felújítása” projekt Vállalkozói szerződése mó-
dosítására vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a Vállalkozói szerződés módosításának a jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Major Zsolt ügyvezető 
által képviselt Neoporház Kft-vel (8561 Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 
14389335-2-19) kötött, a Belügyminisztérium által támogatott, az „Adászteveli 
járdák felújítása” projekttel kapcsolatos, 2022. szeptember 9. napján kelt Vállal-
kozói szerződés módosítását jóváhagyja.  
A Vállalkozói szerződés módosítása a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. december 7. 

                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
 

c) Járdaalap ásás és deponálás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretében tá-
mogatott „Adásztevel község Kossuth utca járda építésének, felújításnak anyagtámogatása” projekt 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a járdaalap kiásása és a föld elszállítása, hogy határ-
időre elkészüljön a felújítás. A munkára Árajánlatokat kért be. Ezt követően részletesen ismerteti a 
beérkezett 3 db Árajánlatot, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Neoporház Kft. Árajánlatát fogadják el, 
mert ez a Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot a munkára. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő e napirendi alpontnál is jelzi érintettségét, mivel ő a Neoporház Kft ügyve-
zetője. 
 
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 
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 
keretében támogatott „Adásztevel község Kossuth utca járda építésének, felújítás-
nak anyagtámogatása” projekt Árajánlatára vonatkozó döntésnél Major Zsolt kép-
viselő urat kizárja a szavazásból. 
 

 



8 

 

Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, 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: 
 

71/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Major Zsolt ügyvezető 
által képviselt Neoporház Kft. (8561 Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 14389335-
2-19) a Magyar Falu Program keretében támogatott „Adásztevel község Kossuth 
utca járda építésének, felújításnak anyagtámogatása” projekt megvalósításával 
kapcsolatos, bruttó 1.340.038,-Ft összegű, 2022. november 10. napján kelt Ár-
ajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 

                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
 
 

d) Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatása 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Segítő szívvel, jó szándékkal Köz-
hasznú Alapítványt a tavalyi évben támogatta a képviselő-testület. Az Alapítvány idén is számít az 
önkormányzat támogatására. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány részére 5.000,-
Ft támogatást állapítsanak meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért az Alapítvány támogatásával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Katona Lajosné elnök ál-
tal képviselt Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány (1157 Budapest, 
Nyírpalota út 5., adószám: 18283396-1-42) részére, a Dr. Manninger Jenő Balese-
ti Központ Gyermektraumatológiai Osztály műszerparkjának fejlesztésére 5.000,-
Ft összegű támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
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Határidő: 2022. december 7. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
e) Polgármester jutalmazása 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a polgármester úr egész 
évben lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte az önkormányzatnál a munkáját. Nagy figyelmet 
fordított a pályázatok benyújtására és elszámolásaira, a közmunkások napi feladatainak 
meghatározására, a munkások ellenőrzésére. A benyújtott pályázatok nagyon eredményesek voltak 
a település fejlesztése szempontjából. Szabadságra szinte alig tudott elmenni. Javasolja, hogy a 
polgármester úr részére - az éves munkájának elismeréseként - egy havi bruttó illetményének 
megfelelő jutalmat állapítson meg a képviselő-testület, így köszönjék meg a munkáját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt  képviselő támogatja a polgármester úr jutalmazását. 
 
Szalai Péter képviselő is egyetért az alpolgármester asszony javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

73/2022.(XI.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné alpol-
gármester asszony javaslatára, Fodor Béla polgármester úr jutalmát - Adásztevel 
község érdekében végzett 2022. évi munkája elismeréseként - bruttó 650.000,-Ft-
ban állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, s a jutalom kifizetéséről gondos-
kodjon. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: 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 13 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


