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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 2023. február 15. napján 18 

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 és Szalai Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Terelmes-Papp Judit jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főea. 

  
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 az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van. Németh József 
képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai testületi 
ülésen. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a költségvetés tárgyalása miatt volt szükség. 
A meghívóban 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 Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése                            Fodor Béla 
                                                                                                                                  polgármester                                                                                                                           
                                                                                                               
2./   Védőnői és Iskola egészségügyi Szolgálat 2022. évi beszámolója                     Fodor Béla 
                                                                                                                                   polgármester 
                                                                                                          
3./   Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési                        Fodor Béla 
       jelentése                                                                                                               polgármester 
                    
4./   Vegyes ügyek                                                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
 
 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett ja-
vaslatot 4 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. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
Kéri a képviselőket, 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 je-
lentést a 113 és 114/2022.(XII.14.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 159 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő 
részére szülési 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 : Adásztevel Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése 
   E l ő a d ó :       Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. 
§-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a polgármester február 15-éig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti az önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetése rendelet-tervezetét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

1/2023.(II.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat 2023. évi 
költségvetéséről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d : Védőnői és Iskola egészségügyi Szolgálat 2022. évi beszámolója                 
   E l ő a d ó :       Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy Nagytevel község polgármestere megküldte a védőnői és 
iskola egészségügyi szolgálat működési költségeinek 2022. évi Elszámolását, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
Ezt követően részletesen ismerteti az Elszámolást, majd javasolja a képviselő-testületnek, hogy fo-
gadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkor-
mányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet védőnői 
és iskolaegészségügyi szolgálat 2022. évi működési költségeiről szóló, Nagytevelen, 
2023. január 6. napján kelt Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési jelentése 
   E l ő a d ó :       Fodor Béla polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. Adásztevel 
Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentését, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a jelentés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásával.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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3/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. (8200 
Veszprém, Jutasi u. 91.) Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi belső 
ellenőrzéséről készült, 2023. január 17. napján kelt Összefoglaló jelentését elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
              Terelmes-Papp Judit jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Honlap karbantartási szerződés 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Piller Zsolt egyéni vállalkozó 2023. évi Vállalkozási 
szerződés-tervezetét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A 
díj a tavalyihoz képest bruttó 2000,- Ft/hó összeggel emelkedne, így a szolgáltatás díja 2023. január 
1. napjától 2023. december 31. napjáig 7000,- Ft/hó összegre módosul. Javasolja, hogy a Vállalkozási 
szerződés-tervezet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a vállalkozási szerződés elfogadását.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 Ugod, Kos-
suth u. 30. szám alatti lakos egyéni vállalkozó) az önkormányzat honlapjának karban-
tartásával kapcsolatos, 2023. évi, bruttó 7.000,- Ft/hó összegű Vállalkozási szerződés-
tervezetét elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
A Vállalkozási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
b) Az Adászteveli SE támogatás elszámolása – 9 személyes kisbusz vásárlásához 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Piszker Tihamér, az Adászteveli 
SE elnöke 2022. évi kisbusz vásárlásáról szóló támogatás elszámolását, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) Adásztevelen, 2023. január 24. napján kelt, az Egyesü-
let részére 9 személyes kisbusz vásárlásához adott támogatásról szóló Elszámolását 
elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

    Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
 
c) Az Adászteveli SE támogatás elszámolása – Működési költségeihez 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli SE által benyújtott 
2022. évi működési költségeinek támogatásáról szóló elszámolását, melynek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért az elszámolás elfogadásával.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) Adásztevelen, 2023. február 3. napján kelt, az Egyesü-
let részére a működési költségekhez adott támogatásról szóló Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Terelmes-Papp Judit jegyző 
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d) Az Adászteveli SE támogatás iránti kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli SE részére a költségve-
tésükbe betervezett kiadási előirányzatból támogatást szokott a képviselő-testület megállapítani, hogy 
az induló bajnokságban szerepelni tudjanak. Ezután ismerteti az Egyesület kérelmét, melynek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával, szerinte is támogassák az idei évben 
is az Egyesületet.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére – a 2023. évi költségvetése terhére – 500.000,- 
Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2023. december 31. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges 
beszámolóval, 2024. február 28-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezett-
ségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2024. március 15-ig 
Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támogatás 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

 Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
e) Pápai Rendőrkapitányság támogatása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság Pápán, 
2023. február 10. napján kelt, adományos kéréséről szóló levelét. A kérelem alapján a támogatással 
a rendőrök önként vállalt túlszolgálati munkájának finanszírozásához adna hozzájárulást az önkor-
mányzat, melyet az adományozó település közbiztonságának javítására fordítanának. Javasolja a kép-
viselő-testületnek, hogy támogassák a Pápai Rendőrkapitányság önként vállalt túlszolgálatát. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő kérdezi, hogy mit jelent pontosan az önként vállalt túlszolgálat?  
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Válasz:  
 
Terelmes-Papp Judit jegyző válaszában elmondja, hogy a rendőr a saját elhatározása alapján, a ve-
zető által kitűzött feladat végrehajtása érdekében végzettségének és felkészültségének megfelelően 
túlszolgálatot vállalhat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendőri vezetők döntik el azt, hogy mi-
lyen közbiztonságot befolyásoló rendőri tevékenységre foglalkoztatják a szabadidős rendőrt. 
 
Hozzászólások:  

Szalai Péter képviselő a pénzbeli támogatás helyett ajándékutalvány adományozását javasolja. 

Fodor Béla polgármester 20.000,- Ft értékű ajándékutalvány vásárlását javasolja a rendőrség ré-
szére. 

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

8/2023.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság (8500 
Pápa, Széchenyi utca 18.) részére, 20.000,- Ft összegű támogatást állapít meg ajándék-
utalvány formájában. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékutalvány megvásárlására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2023. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Terelmes-Papp Judit jegyző 
 
f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy Bíró László, adászteveli lakosnak és családjának írnak 
egy tájékoztató levelet, mely szerint 2023. április 30-ig keresniük kell egy lakást és a szükséglakásból 
ki kell költözniük. Elmondja, hogy az érintettek már egy éve az önkormányzati lakásban laknak és 
bérleti díjat nem fizetnek. Megkérdezi, mi a véleményük a képviselőknek ezzel kapcsolatban? 

Hozzászólás:  
 
Szalai Péter képviselő egyetért Fodor Béla polgármesterrel, hogy Bíró László családjának felszólító 
levelet írjanak a kiköltözéssel kapcsolatban. 

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 nyílt testületi ülést 20 óra 29 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 Fodor Béla                Terelmes-Papp Judit 
                            polgármester                                                                   jegyző 


