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A D Á S Z T E V E L  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 7. napján 18 óra 30 perckor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 
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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 2020. október 7. napján 18 óra 

30 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 képviselő és Szalai Péter 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 az 5 képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van. 
Németh József képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen 
lenni a mai testületi ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni 
„Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása” napirendi ponttal. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                       E lő a d ó :    
        
1./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet               Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                                        
2./ Általános iskolák körzethatára                                                                      Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                          
3./  Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása                                                    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 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 az 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 és 63/2020.(IX.16.) számú lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek:  2 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 76 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülé-
si 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 :  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Belügyminisztérium támogatói 
okiratát, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek másolatait a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 42 m3 tűzifát lehet a kérelmezők között 
kiosztani. A támogatáshoz az önkormányzatnak vállalni kell  53.340,-Ft önköltséget és a szállítási 
költséget is, ami 2.500,-Ft + ÁFA/m3. A rendelet szabályozása a tavalyival megegyezik. A rendelet 
2020. október 15-én lép hatályba, a kérelmeket november 15. napjáig lehet benyújtani, melyeket a 
képviselő-testület november 30-ig fog elbírálni. A tűzifa kiszállításáról 2021. február 15-ig 
gondoskodnak. A farkasgyepűi erdészettől meg lett megrendelve a bükk, méteres tűzifa. A 
rendeletben a tavalyi jövedelemhatárok mértékét javasolja 5 %-kal megemelni, így az egy főre eső 
jövedelemhatár családban élőknél 315 %-a a mindenkori öregségi nyugdíjnak, azaz 89.775,-Ft, az 
egyedülélőknél 385 %, azaz 109.725,-Ft. A nyugdíjak is és a bérek is emelkedtek a tavalyi évhez 
képest, ez indokolja az emelést. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy sokat számít az 5 %-os jöve-
delemkorlát emelés is. Támogatja a rendelet elfogadását. 
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Major Zsolt képviselő véleménye szerint, ha maradna a tavalyi jövedelemhatár, fennállna annak a 
lehetősége, hogy kevesebben tudnák benyújtani a kérelmüket. Egyetért az 5 %-os emeléssel, a ren-
delet elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

9/2020.(X.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d : Általános iskolák körzethatára                                                                          
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi Központ elő-
terjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. A képviselő-testület véleményét kérik az általános iskolák jelenlegi felvételi körzetével kapcso-
latban. Javasolja, hogy a jelenlegi – kötelező felvételt biztosító – intézményekkel értsen egyet a 
képviselő-testület. Foglalják a határozatba azt is, hogy az intézményekben hátrányos helyzetű 
gyermek nem tanul. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2020.(X.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Adásztevel település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó, jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező felvételt 
biztosító 037098 - Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és az Ugodi Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola Homokbödögei Tagintézménye (8563 Homok-
bödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési intézményekkel egyetért.  
Az intézményekben hátrányos helyzetű gyermek nem tanul. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása                                                                                                                                                  
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség támogatás 
Elszámolását, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Szövetség Elszámolását fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a szövetség részletes elszámolást nyújtott 
be a támogatásról, ezért az elszámolás elfogadásával egyetért. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2020.(X.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (H-
1027 Budapest, Szász Károly u. 1., adószám: 19719029-1-41) 2020. szeptember 28. 
napján kelt támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. október 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              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 nyílt testületi ülést 18 óra 53 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


