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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. december 14. napján 11 

órakor megtartott rendkívüli 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, Szalai Péter és Németh József képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Terelmes-Papp Judit jegyző h. 
- 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 a mai képviselő-testületi ülésen minden képvi-
selő jelen van. A rendkívüli testületi ülés összehívását az Adászteveli SE támogatási kérelmének 
elbírálása indokolta. 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./  Adásztevel SE támogatási kérelem elbírálása                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                                                                                                                  
                                                                                            
2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete                                                 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. 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
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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 a 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111 és 112/2022.(XI.22.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben született polgármesteri döntésekről a következő képviselő-testületi ülésen számol be. 
 
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 SE támogatási kérelem elbírálása  
   Előadó:  Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Piszker Tivadar által képviselt Adászteveli SE tá-
mogatási kérelmét, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Elmondja, hogy az Adászteveli Sportegyesület 2021. évben a Magyar Falu program 
keretében egy 9 személyes kisbusz vásárlására 5.000.000,- Ft támogatásban részesült, azonban a 
mai napig nem sikerült olyan kisbuszt vásárolni, amely az elvárásaiknak megfelelt volna. Béb Köz-
ség Önkormányzatával (8565 Béb, Kossuth u. 14.) a nyár folyamán felvették a kapcsolatot, tőlük 
kívánják megvásárolni a használt gépkocsijukat a kölcsönösen kialkudott 6.475.000,- Ft vételáron. 
Mivel ez az ár meghaladja a 2021-ben megnyert támogatási összeget, ezért a Sportegyesület kéri a 
képviselő-testületet, hogy részükre egyszeri pénzbeli támogatással segítse a gépkocsi beszerzését és 
annak átírási költségét 1.800.000,- Ft összegben. 
Javasolja, hogy a kérelmet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy a kisbusz 
megvásárlása nemcsak az egyesületet szolgálhatja majd, hanem civil szervezeteket, óvodát vagy 
akár az önkormányzat kirándulásait is. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

113/2022.(XII.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piszker Tihamér elnök 
által képviselt Adásztevel SE (8561 Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére, a 9 
személyes kisbusz vásárlására és annak átírási költségeire – költségvetési elő-
irányzata terhére - 1.800.000,- Ft támogatást állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fodor Béla polgármestert az Együttműködési 
megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. december 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

              Terelmes-Papp Judit jegyző h. 
 

 
2./ N a p i r e n d : Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ 
tankerületi igazgatója Előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi, kötelező 
felvételt biztosító felvételi körzettel értsenek egyet. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért az Előterjesztés elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:      
 

114/2022.(XII.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

       Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023/2024. tanévre, 
Adásztevel település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a 
kötelező felvételt biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54., 
8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. december 29. 

                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Terelmes-Papp Judit jegyző h. 
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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 11 óra 28 perckor bezárja. 
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Terelmes-Papp Judit 
                            polgármester                                                             jegyző h. 


