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A d á s z t e v e l  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 20. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8561 Adásztevel, Árpád u. 64. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 20. napján 18 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné, Németh József, 

Major Zsolt és Szalai Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
ülés határozatképes, mert minden képviselő-testületi tag jelen van, az ülést megnyitja. A 
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Adászteveli Falunap rendezése                                                                     Fodor Béla 
                                                                                                                          polgármester 
                                                                                                                 
2./ Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma          Fodor Béla 
                                                                                                                          polgármester 
                                                                                                          
3./ Adászteveli Óvoda óvodai csoportja max. létszámának átlépése                  Fodor Béla 
                                                                                                                           polgármester 
                    
4./ Építési tilalom elrendelése                                                                             Fodor Béla 
                                                                                                                           polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                                 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: 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés-
ben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

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 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 szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést 
a 64, 65 és 66/2020.(X.7.), 67, 68 és 69/2020.(XI.17.), 70, 71, 72, 73, 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, 112, 113 és 
114/2020.(XI.25.), 115, 116, 117, 118 és 119/2020.(XII.4.), 120, 121, 122, 123 és 
124/2020.(XII.16.), 125/2020.(XII.28.), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9/2021.(I.18.), 10, 
11, 12 és 13/2021.(II.15.), 14, 15, 16 és 17/2021.(II.24.), 18/2021.(III.9.), 19, 20, 
21, 22, 23 és 24/2021.(III.23.), 25, 26, 27, 28, 29 és 30/2021.(IV.16.), 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 és 43/2021.(V.26.) és 44 és 45/2021.(VI.8.)  
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között a ve-
szélyhelyzet alatt és átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 102 
polgármesteri határozat a veszélyhelyzet alatt; 26 fő részére rendkívüli települési támogatás 
megállapítása; 4 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása, 1 fő kérel-
mének elutasítása (jövedelem magasabb); 1 fő részére tanévkezdési települési támogatás 
megállapítása; 3 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére temetési 
települési támogatás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 
3 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra.  

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 Falunap rendezése 
     E lő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
     (Szóbeli előterjesztés) 
 
a) A Falunap időpontja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli Falunap 2021. au-
gusztus 7. napján lesz. Tervezett falunapi program: délelőtt folyamán főzőverseny, német 
nemzetiségi labdarúgó torna, 11-es labdarúgó verseny lenne. Kísérőprogramok délután a séta-
kocsikázás, póni lovaglás, légvár, rodeó, népi  fajátékok, kézműves foglalkozás keretein belül 
pontfestés, gyertyamártás, henna festés. Délután 3 órakor lenne a kulturális műsorok megnyi-
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tója. Utána íjászbemutató Németh Attila vezetésével, zumba bemutató. 16 órakor Black 
Bunny műsora, ami 15-20 perces lenne. 16 óra 30 perckor Szó és Kép Színpad: Dinnye – vá-
sári komédiája lesz látható, amit a könyvtár támogatásával kerül bemutatásra, 45 percben. 17 
óra 30 perctől örökzöld slágerek hangzanak el 30 percben. 18 órakor a sztárvendég, Postás 
Józsi lép fel, majd 19 órától a Bíborvirág Néptánccsoport fellépése következik. 20 órától dis-
co dj Gergővel. 
Megemlíti, hogy van még néhány kérdés, amit át kell beszélni a képviselő-testületnek. Ilyen 
az emberek megvendégelése is. 
Javasolja, hogy a Falunap időpontját foglalja határozatba a képviselő-testület. A falunap 
szervezéséhez elengedhetetlen a szerződések kötése, melyre nagyon kevés idő van. Kéri a 
képviselő-testületet, hogy hatalmazzanak fel a falunap szervezésével kapcsolatos szerződések 
aláírására. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a javaslatot és a polgármester úr felhatalmazá-
sát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

46/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi adászteve-
li Falunapot 2021. augusztus 7. napján rendezi meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a falunap szervezésével kapcsolatos szerződések 
aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Műsorszerződés 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Falunap sztárvendégét (Postás 
Józsi) biztosító Ko records Bt.-vel – előzetes képviselő-testületi egyeztetést követően - 2021. 
június 24. napján megkötötte a Műsorszerződést. Elmondja, hogy a Műsorszerződés másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Műsorszerződést. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Műsorszerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a szerződés jóváhagyásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
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47/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ko records Bt.-vel 
(9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 35., adószám: 26870133-2-18) Postás Józsi 
adászteveli 2021. évi falunapi fellépésével kapcsolatos, 2021. június 24. napján 
kelt Műsorszerződést jóváhagyja. 
A Műsorszerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
                         
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma                                           
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester    
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Hegedüsné Patyi Edina intézményvezető 
Előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Elmondja, hogy 7 órától 16 óráig van nyitva az óvoda, de ha a szülő úgy igényli, módosítanak 
a nyitva tartáson. Az idei leálláshoz hasonlóan, 2022. augusztusában is az első két hétben lesz 
leállás az óvodában, mely alatt tisztító meszelésre, festésre fog sor kerülni, a munkát és az 
időpontot Somogyi Balázs festővel már megbeszélte. Az óvodában gázkazán cserére is sort 
kerítenek, ehhez minden szükséges hozzávalót már beszereztek, tervdokumentáció is elké-
szült. Németh István szerelővel egyeztetett az időpontot illetően. Javasolja, hogy az Előter-
jesztésnek megfelelően, hozza meg a határozatát a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

48/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott jogkö-
rében eljárva, az Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) intézményé-
nek nyitva tartási idejét és a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csopor-
tok számát a következők szerint határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2021.09.01. – 2022.08.05.  
 Kedd:  7.00 - 16.00  2022.08.22. – 2022.08.31.  
            Szerda:  7.00 - 16.00  
            Csütörtök:  7.00 - 16.00 
 Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: egy osztatlan életkorú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
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Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda óvodai csoportja max. létszámának átlépése 
 
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Gyengéné Töreki Natália intézményvezető-
helyettes Előterjesztését, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Véleménye szerint jó lenne a 30 fő körüli gyermeklétszám, ami után a normatív 
támogatást kapják. Bízik benne, hogy még hoznak gyermeket az óvodába. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy az Adászteveli Óvoda óvodai csoportja 25 fő maximális létszámának 
20 %-kal történő átlépését engedélyezzék. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Szalai Péter képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, 
az Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) óvodai csoportja 25 fő 
maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését engedélyezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Építési tilalom elrendelése 
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Helyi Építési 
Szabályzat az adászteveli 257 hrsz-ú területet Lf-2 övezetbe sorolja. Ez a mélyen fekvő terület 
Adásztevel község Vízkárelhárítási terve szerint jelentős szerepet játszik a nagycsapadékok 
okozta vízkár megelőzése szempontjából, záportározóként funkcionál, s levezeti a 
csapadékvizet a Bakony-érbe, tehermentesítve a Petőfi Sándor és Arany János utcákat, 
valamint a Kossuth és Gábor Áron utcákat. A zivatartevékenységgel összefüggő 
nagycsapadékból keletkező árvíz hirtelen, a nagycsapadékkal együtt, vagy azt követő egy-
három órán belül éri el a belterületet, az elöntések időtartama 12-24 óra. A Kossuth és Gábor 
Áron utcákban az árvizet a belterületi árokrendszer nem tudja elvezetni, a víz belefolyik a 
szennyvízrendszerbe, felduzzasztja a szennyvizet, ami a családi házakban okoz elöntéseket, 
veszélyeztetve a lakók egészségét. 
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Ezt követően részletesen ismerteti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 20. §-át, mely szerint: 

„20. § (1) Az érintett területre 
a)változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak 

hatálybalépéséig, 
b) telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhető el 
ba) a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, kör-

nyezeti veszélyeztetettség megelőzése, 
bb) a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre jut-

tatása érdekében. 
(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, és azt hala-

déktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem áll-
nak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával 
együtt el kell végezni. 

(2a) Tilalmat külön önkormányzati rendelettel vagy - a (4) bekezdésben meghatározott 
indokból - hatósági határozattal kell elrendelni, módosítani és megszüntetni. 

(3) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel 
elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom 
kivételével - a települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi ön-
kormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) a főjegy-
ző, illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket. 

(4) A természeti és a környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a telekalakí-
tási vagy építési tilalmat elrendelő határozatot tájékoztatásul az érintett építés-
ügyi hatósággal, és - amennyiben a veszélyeztetettség közigazgatási határon átnyúló - 
az érintett települési önkormányzattal is közölni kell. 

(5) A határozatban meg kell jelölni azt az érdeket, amelynek érvényre juttatását a tila-
lom szolgálja, továbbá azt, akinek az érdekében a tilalmat elrendelik. 

(6) A tilalmat az azt elrendelő megkeresésére - a változtatási tilalom kivételével - az in-
gatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. 

 
Elmondja, az önkormányzat feladata, hogy a falu lakóinak többségét megvédje az ilyen jelle-
gű bajtól. A jelenlegi ingatlantulajdonos hidat cserélt és tölti fel a telket. Arra a területre táro-
zót kellene kialakítani, ami a Petőfi, Arany János, Kossuth  és Gábor Áron utcákat tehermen-
tesítené a víztől. Javasolja, hogy Adásztevel község Vízkárelhárítási terve alapján, természeti 
és környezeti – nagycsapadékok okozta vízkár – veszélyeztetettség megelőzése, az Adászte-
vel, Petőfi Sándor, Arany János, Kossuth és Gábor Áron utcákban lakók érdekében, az adász-
teveli 257 hrsz-ú, Lf-2 jelű építési övezetre építési tilalmat rendeljenek el. Elmondja, hogy 3 
évre lehet elrendelni az építési tilalmat. 3 év múlva felül kell vizsgálni és módosítani kell a 
Helyi Építési Szabályzatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások:  
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy az a falurész mindig 
úszik. Láthatjuk, hogy a klímaváltozás mit hoz, mi a helyzet Németországban is. 
 
Németh József képviselő véleménye szerint műszaki szakemberrel kellene megnézetni, aki 
alátámasztja, hogy mi alapján döntenek. 
 
Válasz: 
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Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy Adásztevel község Vízkárelhárítási terve 
tartalmazza az elmondottakat, melyeket szakember, Horváth Ferenc mérnök készített. 
 
Hozzászólás:  
 
Fodor Béla polgármester elmondja, ha biztos lenne benne, hogy nem úszik el a falu, akkor 
beleegyezne, hogy házat építsenek víztározó helyett. Esetleg falugyűlést is lehetne tartani eb-
ben a kérdésben. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

50/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Adásztevel község 
Vízkárelhárítási terve alapján, természeti és környezeti – nagycsapadékok okozta 
vízkár – veszélyeztetettség megelőzése, az Adásztevel, Petőfi Sándor, Arany 
János, Kossuth és Gábor Áron utcákban lakók érdekében, az adászteveli 257 hrsz-
ú, Lf-2 jelű építési övezetre építési tilalmat rendel el. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az építési 
tilalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
 

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Polgármester szabadságának ütemezése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának 
ütemezését. A veszélyhelyzet miatt erre jóváhagyásra csak most kerülhet sor. Elmondja, hogy 
a szabadság ütemezést a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti a szabadság ütemezést. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyá-
sát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

51/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester  
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2021. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
b) Együttműködési Megállapodás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretén 
belül, „Kommunális eszköz beszerzése” alprogramban benyújtott, „Traktor és tartozékai 
beszerzése” pályázatunk beadáshoz Együttműködési Megállapodást kötöttek Homokbödöge 
Község Önkormányzatával, s így több pontot szerezhetünk a pályázat elbírálásakor. 
Elmondja, hogy az Együttműködési Megállapodás másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési Megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Együttműködési 
Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

52/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homokbödöge Község 
Önkormányzatával 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) kötött, közösségi célú 
eszközbeszerzés gépének és a hozzá tartozó eszközöknek a térítésmentes 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos, 2021. június 8. napján kelt 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat működési költségeinek elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Elszámolás másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Elszámolást. Elmondja, hogy kevés a gyerek, így az önkormányzatoknak az 
igénybevevők arányában hozzá kell járulni a költségekhez. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy Adásztevel-Nagytevel-Homokbödöge védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat 2021. I. 
félévi működési költségeinek alakulásáról szóló Elszámolását fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
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Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az Elszámolás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

53/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község 
Önkormányzat 2021. július 13. napján kelt, Adásztevel-Nagytevel-Homokbödöge 
védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat 2021. I. félévi működési költségeinek 
alakulásáról szóló Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. augusztus 4. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Pályázat – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatására                        
            
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  Ezt követően részletesen ismerteti a 
pályázati kiírást. Elmondja, hogy Adásztevel max. 58 m3 tűzifát igényelhet. Önrész: 73.660,-
Ft, amihez még hozzáadódik a fuvarköltség is. Az elmúlt években a tűzifa a legrászorultab-
bakhoz jutott, amivel hozzájárultak a családi házak fűtéshez. Reméli, hogy idén sem lesz nagy 
tél. Augusztus 31-ig lehet benyújtani az igényt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 58 
erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre nyújtsa be igényét. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Németh József képviselő egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2021.(VII.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – által 
meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó támogatására”, 58 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény 
lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 73.660,-Ft 
önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem kér. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban több pályá-
zat is benyújtásra került. 
A Belügyminisztérium által kiírt pályázatra, aminek keretében a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására lehetett pályázni, a járdákra nyújtották be pályázatukat, ami sikeresnek bizonyult, 
16.631.332,-Ft összeget nyertek négy utca térkövezésére. A pályázat 15 %-os önerőt tartal-
maz. A támogatási pénz megérkezett, 2022. augusztus végéig kell befejezni a projektet. 
 
Magyar Falu Program keretében az első az önkormányzati ingatlanok fejlesztése. Az emlék-
mű és park (a templomnál) környezetének rendbetételére nyertek támogatást, ami tartalmazza 
a kerítés cseréjét, térkövezést, pihenőpad- és hulladékgyűjtő elhelyezését. A támogatás össze-
ge 4.999.728,-Ft. Szeptember 30-ig kell befejezni a projektet. Támogatói okirat megérkezett, 
a pénz még nem. 
 
A Kormány döntése alapján a helyi adók közül a gk.  súlyadót és az iparűzési adó 50 %-át 
elvitték, de iparűzési adó kompenzációt lehetett kérni, ami 1.306.326,-Ft-ot jelent. Ennek az 
összegnek a fele már megérkezett. 
 
Pályázatok közül tartaléklistára kerültek a következők: 

- Önkormányzati temető felújítás. Kerítés cseréjét, parkosítást terveztek a pályázatban. 
A ravatalozó oldalajtaját kellene megcsináltatni és a ravatalozó belsejét is fel kellene 
újítani. 

- Közterületi játszótér, játszótéri játékok cseréje – komolyabb, modernebb játszótért ter-
veztek, de sajnos nem nyertek a pályázaton. 

- Közösségszervező bértámogatásra és eszközök beszerzésére benyújtott pályázat is tar-
taléklistára került. 

 
A Magyar Falu Program keretében benyújtott Falugondnoki busz beszerzése, Kommunális 
eszköz és tartozékai beszerzése és Járda anyagköltségére benyújtott pályázatokról még nem 
érkezett döntés. 
Az Adászteveli Sportegyesület 5 millió Ft támogatást nyert mikrobusz beszerzésére. 
Református egyháznak az imaház felújítására benyújtott pályázata nem nyert támogatást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Fodor Béla polgármester - mivel közérdekű hozzászólás nem volt - megköszöni a jelenlé-
vőknek az aktív közreműködést, s az ülést 19 óra 26 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
                            Fodor Béla Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 


