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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 2019. július 23. napján 9 órakor 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt képviselő és Németh József képviselő.  
 
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 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 képviselő közül mindenki jelen van. Elmondja, 
hogy a mai rendkívüli ülést a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására kiírt pályázat rövid 
határideje miatt kellett összehívni. 

 
N a p i r e n d : 

 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag                    Fodor Béla    
     vásárláshoz kapcsolódó támogatására                                                                  polgármester 
 
2./  Pályázat – A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az                 Fodor Béla    
      önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkí-                polgármester 
      vüli szociális támogatásra)                                                                                                                       
                                                                                                                                
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 határozatokról és az 
átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron következő, rendes ülésen fog 
beszámolni. 
 
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 : Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás-
hoz kapcsolódó támogatására                                                          

   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Adásztevel max. 60 
erdei m3 tűzifát igényelhet, melyhez tartozó önrész 76.200,-Ft. Az önkormányzatnak ezen felül vál-
lalni kell a tüzelőanyag szállítási költségét is. A települési önkormányzatnak a tüzelőanyag igénylés 
részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rende-
letben kell szabályozni. Az önkormányzatnak vállalni kell, hogy a szociális célú tűzifában részesü-
lőktől ellenszolgáltatást nem kér. A pályázatot elektronikusan, az ebr 42 önkormányzati információs 
rendszeren keresztül, 2019. augusztus 1. napjáig kell feltölteni, papír alapon pedig a beadás határ-
ideje 2019. augusztus 2. A pályázathoz csatolni kell a képviselő-testület határozatát. Javasolja a 
képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását: 
 
„Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 60 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény 
lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 76.200,-Ft önrészt és a tüze-
lőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2019.(VII.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az állam-
háztartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „A települési ön-
kormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 60 
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erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igé-
nyét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 76.200,-Ft ön-
részt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgál-
tatást nem kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gon-
doskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d :  Pályázat – A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra) 

   E l ő a d ó :    Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a pénzügyes kollégá-
val átbeszélték és a szociális támogatások fedezetére nyújtott, lecsökkentett állami támogatás kiegé-
szítésére szeretnék a pályázatot benyújtani. A célok közül az 1. c) pont alapján nyújtanák be a ké-
relmüket, pályázat benyújtásának határideje augusztus 15. A támogatási igény: 1.900.000,-Ft. 
(rendkívüli települési támogatásra) A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani. 
Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását: 

„Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a pénzügyminiszter 
által meghirdetett „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” pályázat 1. c) 
pontjában meghatározott, települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására pályázati 
célra pályázatot nyújt be. 
A támogatási igény 1.900.000,-Ft. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 8. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző” 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2019.(VII.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a pénz- 



5 

 

ügyminiszter által meghirdetett „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására  
és az önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociá-
lis támogatásra)” pályázat 1. c) pontjában meghatározott, települési önkormányzatok 
rendkívüli szociális támogatására pályázati célra pályázatot nyújt be. 
A támogatási igény 1.900.000,-Ft. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. augusztus 8. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              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) Falunap 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Falunapi Programot, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a falunapon fő-
zőversenyt rendeznek, az elmúlt évek hagyományai szerint. A labdarúgó mérkőzések díjait az 
Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza. Étkezésre 14-16 óráig lesz lehetőség. 
Bucsusok és pattogatott kukoricás is megkereste, hogy szeretnének a falunapon árusítani. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy a Falunap Programját fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2019.(VII.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 3. napján 
megrendezendő adászteveli Falunap Programját elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 8. 
Felelős: Fodor Béla polgármester  
              Kelemen László jegyző 
 

b) Megállapodás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli SE-vel kötött 
Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Elmondja, hogy az SE nyerte LEADER pályázaton a Husqvarna Rider 316T AWD tí-
pusú fűnyírót, melynek használatához az önkormányzat biztosítja a munkaerőt, az üzemanyagot, 
motorolajat, fizeti a javítási és szervízdíjakat. Az Önkormányzat nyírja a füvet a rendezvények elő-
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készítésekor, a közterületeken karbantartást és parlagfű mentesítést végez. Ezeket a feltételeket sza-
bályozták az Együttműködési Megállapodásban, mely 2019. május 1. napján lépett hatályba. Java-
solja, hogy a Megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy mindkét félnek elő-
nyös az együttműködés. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2019.(VII.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE-vel (Szék-
hely: Adásztevel, Alkotmány u. 22.) kötött, 2019. április 24. napján kelt, az Adászte-
vel SE tulajdonában lévő, Husqvarna Rider 316T AWD típusú fűnyíró használatával 
kapcsolatos Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. augusztus 8. 
Felelős: Fodor Béla polgármester  
              Kelemen László jegyző 
 

c) Polgármesteri tájékoztató 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális rendeletükben rögzített ösz-
szegekkel az idei évben is támogatni kívánják az adászteveli családokat. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szeptembertől az óvoda létszáma 27 fő lesz. Falunap utáni két 
hétben lesz az óvodának a leállása, a takarítási szünet. Ebben az időben helyre kell állítani a csőtö-
rés utáni állapotot, az előtér és a fürdő helyiségeit járólapozni kell, az öltöző meleg burkolását is el 
kell végezni. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 

 

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 9 óra 38 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


