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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Községek Önkormányzatai 

Képviselő-testületeinek 2022. február 15. napján 17 óra 45 perckor megtartott 
együttes képviselő-testületi üléséről. 

 
Az ülés helye:  Adásztevel – Művelődési ház kisterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli, együttes testületi ülés. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, 

Somogyi Lászlóné alpolgármester, Szalai Péter, Németh József és Major Zsolt képviselők.  
 
      Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai: Szilvási Zoltán 

polgármester, Kiss Norbert és Jordán Zoltán képviselők. 
 
      Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád 

polgármester, Lovászi Gábor, Obermayer Rita és György Balázs képviselők.  
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király 
Ágnes polgármester, Schmidt Attila alpolgármester és dr. Bognár Katalin képviselő.  

 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főea. 

 
A lakosság részéről megjelent: 3 fő. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fővel, Bakonyjákó Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel, Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 fővel, Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel van jelen az 
együttes ülésen, a képviselő-testületek határozatképesek. A hiányzó alpolgármester úr és  
önkormányzati képviselők előre jelezték, hogy munkahelyi és egyéb elfoglaltságuk miatt nem 
tudnak jelen lenni a mai együttes ülésen. Ezt követően az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
meghívón szereplő napirendi pontot tárgyalják meg a képviselő-testületek. 
 

N A P I R E N D : 
T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1./ Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése        Kelemen László                                                                                                      
                                                                                                                               jegyző 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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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 elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

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

 
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

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

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

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

 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

  
Fodor Béla polgármester ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testületek térjenek rá a 
napirendi pont megtárgyalására. Felkéri Kelemen László jegyzőt, hogy előterjesztését tartsa 
meg. 
 

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 :     Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése         
      E l ő a d ó:  Kelemen László jegyző  
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester felkéri Kelemen László jegyzőt, hogy ismertesse előterjesztését. 

Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a Hivatal 2022. évi költségvetését 2022. 
február 15. napjáig kell benyújtani a képviselő-testületeknek. A hivatal költségvetése a 
gesztor, Adásztevel Község Önkormányzat költségvetésébe épül be. Ezt követően részletesen 
ismerteti a költségvetést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Hivatal állami finanszírozása szerencsére jónak 
mondható, így a fenntartó önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk a működéséhez. A 
kiadási oldal legnagyobb részét a köztisztviselők bére teszi ki. A költségvetésben a 
legszükségesebb kiadásokat tervezték, a tavalyi tapasztalatok alapján. Elmondja, hogy a 
jegyző és a z egyik költségvetési főelőadó az év végén, a másik költségvetési főelőadó pedig 
július végén nyugdíjba vonul. Ez utóbbi munkatársa nyugdíjba vonulását a 40 éves 
munkaviszonya alapozza meg, a költségvetésbe a 40 éves jubileumi jutalma be van tervezve.  
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Az irodaszerek, nyomtatványok, borítékok, postaköltségek és közüzemi díjak nagyon 
megdrágultak, ezért az előirányzatokat meg kellett emelni. Javasolja a képviselő-
testületeknek, hogy a Hivatal 2022. évi költségvetését fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szilvási Zoltán polgármester kérdezi, hogy a 3 fő kilépő meddig dolgozik? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy Rozs József Gáborné és a jegyző az év 
végével mennek el. Előtte 1 hónap átfedés lesz az új jegyző és Editke helyére az új 
köztisztviselő betanulási idejére. A harmadik dolgozónak, Balassa Csillának idén lesz a 40 
éves munkaviszonya, s jubileumi jutalma kifizetése is, ő július 24-ével megy el nyugdíjba. Az 
ő helyén is 1 hónapos betanulási időszakot terveztek az új köztisztviselőnek. 
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester hozzászólásában elmondja, volt szó arról, 
hogy Balassa Csilla hivatali dolgozó jubileumi jutalmára nyújtanak be REKI pályázatot. 
 
Válasz: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó válaszában elmondja, hogy benyújtják a 
pályázatot, amikor már esedékessé válna a jubileumi jutalom kifizetése. 
 
Hozzászólás: 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester véleménye szerint az 1 hónapos betanulási 
időszak kevés a jegyzői munka átvételére úgy, hogy decemberben lenne a betanulási időszak. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy novemberben lenne a betanulási időszak 
a jegyző és  Rozs József Gáborné munkaköre esetében, mert – a jogszabály szerint - az utolsó 
hónapra fel kell őket menteni a munkavégzés alól. 
 
Hozzászólás: 
 
Szilvási Zoltán polgármester kérdezi, mikor írják ki a pályázatokat? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy már akkor kiírják, amikor Balassa Csilla 
kolléganő még dolgozik, az ő feladata a pályázati kiírásokat elkészíteni, tapasztalt benne. 
 
Hozzászólás: 
 
Szilvási Zoltán polgármester kérdezi, mikortól lehet betölteni az állást? 
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Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy amint megüresedik az érintett állás. 
 
Hozzászólások: 
 
Fodor Béla polgármester az elhangzottakat még pár dologgal szeretné kiegészíteni. Az 
egyik, hogy 2 hónap lenne az átfedés, mert 2 hónap a felmentési idő, amiből 1 hónapot kell 
ledolgozni a köztisztviselőknek. Tehát 1 hónapot dolgozna együtt a régi és az új kolléga. 
Kelemen László jegyző úr a költségvetés-tervezet ismertetése során elmondta, hogy jó az 
állami finanszírozás. Ő nem mondaná annak, mert 11 fő hivatali dolgozó munkabére van 
betervezve a költségvetésbe, de jelenleg 10 fő dolgozik a Hivatalnál, 1 fővel kevesebb a 
létszám. Tavaly év végén volt még 1 fő, pénzügyi végzettséggel, de sajnos év elején – 
próbaidő alatt - meg kellett válni tőle, mert a hivatalvezető nem volt elégedett a munkájával. 
Az év végén a feladatok megnövekedtek. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi létszámmal, 10 fővel 
elindulnak, ha esetleg nem menne, akkor még mindig van rá lehetőség a létszámbővítésre. A 
költségvetés működőképes. A polgármester kollégákkal már átbeszélték a tervezetet. 
Lehetnek olyan dolgok, kiadások, amikre nem számítanak, de van egy pici tartalék a plusz 
terhek biztosítására. Ha összegyűlnek a feladatok, az elvégzésükhöz majd szeretné a 
polgármester kollégák segítségét is kérni. 
 
Szilvási Zoltán polgármester megemlíti, hogy Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
kevésnek találja az 1 hónapos betanulási időt. Majd a REKI pályázat függvényében 
visszatérhetnének rá, ezt az időtartamot módosíthatják. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester kérdezi, mikor lesz kiírva a REKI pályázat? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy minden év áprilisában már meg szokott 
jelenni.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
       16/2022.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-       

tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a költségvetés Adásztevel Község 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
      Kelemen László jegyző 

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

       22/2022.(II.15.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Ön- 
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kormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a költségvetés Adásztevel Község 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Szilvási Zoltán polgármester 
      Kelemen László jegyző 

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

20/2022.(II.15.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a költségvetés Adásztevel Község 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Farkas Árpád polgármester 
      Kelemen László jegyző 

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

18/2022.(II.15.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését elfogadja. 
A költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a költségvetés Adásztevel Község 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      Kelemen László jegyző 

 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése vagy 
bejelentése? 
 
Mivel több közérdekű hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, és az együttes testületi ülést 17 óra 59 perckor bezárja. 

Kmf. 
 
 
                 Fodor Béla                             Szilvási Zoltán                           Farkas Árpád 
               polgármester                              polgármester                             polgármester                                              
 
 
 
                     Marcsik Zoltánné Király Ágnes                           Kelemen László                                                                                                               
                                  polgármester                                                   jegyző                                                                          


