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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 2021. augusztus 25. napján 18 

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

Zsolt és Szalai Péter képviselők.  
 
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 betegsége és kórházi kezelése miatt nem tud részt 
venni a mai ülésen. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
                T á r g y :                                           E lő a d ó :    
        
1./ Az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabá-                Fodor Béla  

lyairól szóló rendelet módosítása                                                                           polgármester    
                                                                                               

2./ Pályázat – Templomkert felújítása                                                                          Fodor Béla 
                                                                                                                              polgármester 

                                                                                                          

3./ Pályázat – Falubusz beszerzése                                                                               Fodor Béla 
                                                                                                                             polgármester 

                    

4./ Belső ellenőrzés                                                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                              polgármester 

  
5./ Vegyes ügyek                                                                                                           Fodor Béla 
                                                                                                                                     polgármester 
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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: 

                   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. 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 a 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 és 54/2021.(VII.20.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 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 : Az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló rendelet módosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a rendelet-
tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 



4 

 

9/2021. (VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 8/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete 
módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d : Pályázat – Templomkert felújítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Támogatói okirat és az Árajánlatok 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismer-
teti a támogatói okiratot és a projekt megvalósítására beérkezett Viaconstruct Kft., a Florianter Kft. 
és a Neoporház Kft. Árajánlatait. Elmondja, hogy a Neoporház Kft. árajánlata a legkedvezőbb a 3 
közül. Ezért ezt az árajánlatot javasolja elfogadni. A munkálatok befejezésére szeptember végéig 
van határidő. Módosítást kérnek a határidőre, október végéig. Úgy gondolja, hogy a falu számára a 
legjobb dolgokat pályázzák meg. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel az egyik árajánlatot adó cég a NEOPORHÁZ 
Kft., melynek ő az ügyvezetője. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható 
az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület 
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni.” 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből 
zárják ki Major Zsolt képviselő urat a szavazásból.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel a Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keret-
ében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázat 
„Adászteveli emlékmű- és templomkert parkjának és kerítésének felújítása” projekt ki-
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vitelezési munkája Árajánlatának elfogadására vonatkozó döntésnél Major Zsolt képvi-
selő urat kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy a pályázatból mi lesz felújítva, kerítés és térkövezés? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a külső kerítés és ajtó csere, beton helyett 
térkövezés, hulladékgyűjtő és pad elhelyezés. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 

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

55/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 
pályázat „Adászteveli emlékmű- és templomkert parkjának és kerítésének felújítása” 
(8561 Adásztevel, Árpád u., 64 hrsz.) munkáira a NEOPORHÁZ Kft. (8561 
Adásztevel, Jókai u. 2. adószám: 14389335-2-19) 2021. augusztus 11. napján kelt, 
bruttó 4.999.735,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                               Kelemen László jegyző 
 

3./ N a p i r e n d : Pályázat – Falubusz beszerzése 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Támogatói okirat másolatát a képvi-
selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a támogatói ok-
iratot és az Ugrics és Szabó Kft., a Császár Autószervíz Kft. és a Fodor Autó Kft. beérkezett Ár-
ajánlatait, valamint az általa már aláírt Adás-vételi szerződést. A pályázati kiírás szerint 3 árajánlat 
közül kell a legkedvezőbbet kiválasztani, ezért 3 árajánlatot kértek. A legjobb Árajánlatot a Császár 
Kft. Pápa adta. Szuperül felszerelt autó, ami október, november körül már itt lehet. Jobb lenne, ha 
minél előbb leszállítanák a buszt. Nincs raktári készlet, gyártani kell.  Nagy a csomagtartója, egy 
kerekesszék is rögzíthető benne. A falugondnoki szolgálat januártól indul, addig a szolgálat indítá-
sához szükséges működési engedélyhez kellenek a kocsi adatai is, ezért sürgősen meg kellett kötni a 
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szerződést. Javasolja, hogy a legkedvezőbb Árajánlat alapján megkötött Adás-vételi szerződést 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 

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

56/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” projekt 
megvalósítására a Császár Autószervíz Kft. (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 49., 
adószám: 11331333-2-19) 2021. június 7. napján kelt, bruttó 14.396.330,-Ft összegű 
Árajánlata alapján aláírt, 2021.08.11. napján kelt Adás-vételi szerződést jóváhagyja.  
Az Árajánlat és az Adás-vételi szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                               Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzés 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belső ellenőrzési jelentés másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Belső 
ellenőrzési jelentést. Elmondja, hogy Elmondja, törvényi előírás, hogy belső ellenőrzést külsős cég-
gel kell elvégeztetni, amit a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretein belül 
valósítanak meg. Az ellenőrzési jelentésben vannak érdekes, és olyan mélységű dolgok, amit a 
mindennapi élet során nem nagyon lehet megvalósítani. Javasolja, hogy a Belső ellenőrzési jelentést 
a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a belső ellenőrzési jelentés elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. 
(8200 Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) 2021. június 18. napján 
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kelt, Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi beruházások, felújítások 
nyilvántartásának, a bekerülési érték meghatározásának ellenőrzéséről szóló Belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
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) Adászteveli óvoda festése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az intézmény festési munkájára koráb-
ban Vállalkozói szerződést írt alá Somogyi Balázs festő vállalkozóval, ami 160.200,-Ft összegű. Ezt 
az összeget a költségvetésbe betervezték. A szerződés másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozói szerződést. Javasolja, 
hogy szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Balázs egyéni 
vállalkozóval (8561 Adásztevel, József A. u. 49., adószám: 61804504-1-39) kötött, 
2021. július 16. napján kelt, az Adászteveli Óvoda festési munkáival kapcsolatos, 
bruttó 160.200,-Ft összegű Vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                 Kelemen László jegyző 
 
b) Gördülő Fejlesztési Terv 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli víziközmű-rendszer 
(ivóvíz és szennyvíz) Gördülő Fejlesztési Tervét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. elkészítette, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő beterjesztés előtt az Ellátásért Fele-
lősnek (Adásztevel Község Önkormányzata) a véleményét ki kell kérni. Elmondja, hogy a vízműtől 
az önkormányzatok azt kérték, hogy a beruházásokat pályázati támogatásból valósítsák meg, ne 
kelljen az önkormányzatoknak pénzt hozzátenni. 
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Ezt követően részletesen ismerteti az Előterjesztést és a Gördülő Fejlesztési Tervet, melyek másola-
tát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. a Javasolja, hogy a Gördülő Fejlesztési 
Terv 1. és 2. mellékletébe foglalt határozatokat hozza meg a képviselő-testület. 

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

59/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 
2022-2036. időtávra szóló V11 és SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek - Előterjesztés szerinti - felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-
zelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek - Előterjesz-
tés szerinti - beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesz-
tések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor, 
mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

Az Előterjesztés és a Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

60/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tu-
lajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2022-2036. évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötele-
zettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénz-
ügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak 



9 

 

szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülésekor biztosít-
ja. 
Az Előterjesztés és Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet az 5000 
fő alatti kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására pályázatot írt ki, melyre az ön-
kormányzati pályázatot benyújtották. Ezt követően részletesen ismerteti Adásztevel Község Ön-
kormányzata pályázatát. Elmondja, hogy olyan hírek is érkeztek, hogy záros a keret, és a leggyor-
sabbak jutnak támogatáshoz. A pályázatukat benyújtották 791.000,-Ft összegben a falunapra és az 
Idősek napjára, ami október 16-án lesz. Ebben az összegben szerepel egy sátor is. Október 1-je kö-
rül várható a pályázatok elbírálása. Javasolja, hogy a benyújtott pályázatot a képviselő-testület 
hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a pályázat jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

61/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására” 
pályázati felhívásra, az Adászteveli Falunap (2021.08.07.) és Adászteveli Idősek 
Napja (2021.10.16.) rendezvényekre benyújtott, bruttó 791.000,-Ft összegű 
Pályázatát jóváhagyja. 
A Pályázat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
d) Közmeghallgatás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek – a törvény 
szerint - minden évben, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani, melyen a helyi lakosság és 
a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot 
tehetnek. Javasolja, hogy a képviselő-testület 2021. szeptember 21. napján, 18 órakor, a Művelődési 
ház kistermében tartsa meg a közmeghallgatását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

62/2021.(VIII.25.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 21. napján, 
18 órakor, az Adászteveli Művelődési ház kistermében tartja meg a 2021. évi 
közmeghallgatását. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
 
e) Polgármesteri tájékoztató 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy idén az Idősek napját reményeik sze-
rint október 16-án meg tudják rendezni. Csellósok előadása és Kovács Arnold esti szóraktatása az 
fix, a többi programot még át kell beszélni. 

Szeptember 11-12-i hétvégén búcsú lesz a településen. A kinti résszel (körhintások, árusok) nem 
lesz gond. Az esti bál kérdése még nyitott. Joó László, a Sutton borozó tulajdonosa jelezte, ha nem 
lesz este bál a Kultúrházban, akkor ő a kocsmaudvaron tartana zenés rendezvényt. 

Az óvoda fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban elmondja, hogy Németh Istvánnal vállalkozóval 
egyeztettek. A tervdokumentáció elkészült, az anyagot megvették, a fűtés korszerűsítése még a fű-
tési szezon előtt el fog készülni. 
 
Az önkormányzat temető pályázata tartaléklistára került, de év végén kaphatnak tájékoztatást, hogy 
forráshiány miatt nem tudják támogatni a pályázatot. A ravatalozónál a két oldalajtó cseréje volt 
betervezve, a mosdó és a halott hűtő ajtaja. Az ajtókat megvették, cseréjük folyamatban van. Tuja-
sort kivágták, eltakarították, a gödröt fel kell majd tölteni, tereprendezést el kell végezni. Padokat 
kell majd elhelyezni és fákat ültetni. Kérdés, hogy milyen fa legyen? Akácfákat is kell majd kivág-
ni, mert a gyökereik elkezdenek majd dolgozni, rongálni. 

Most szeretné megköszönni Major Zsolt képviselőnek, hogy ingyen besegített gépeivel az elmúlt 
időszakban az árok felújítási munkálatokban. Sok esetben kézi erővel az emberek nem bírták volna, 
és így minőségi is lett a munka. 

Tanévkezdési települési támogatást kiszórólapozták, kiplakátozták. Az óvodásoknak 7.000,-Ft, az 
általános és középiskolásoknak 12.000,-Ft, a főiskolásoknak és egyetemistáknak 20.000,-Ft támo-
gatás jár. Véleménye szerint lehetett volna emelni ezeken az összegeken, de még messze az év vé-
ge, még sok minden közbejöhet.  

Belügyminisztérium által kiírt járda pályázaton 16.600 ezer Ft támogatást nyertek, aminek van 3 
millió Ft-os önrésze. Ezt jövőre szeretnék megvalósítani. Összerakják és a képviselő-testülettel át-
beszélik majd. 
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Magyar Falu Program keretein belül a Kossuth utca járda felújításra nyertek támogatást. Kovács 
Tamás vállalkozó készítette a költségvetést, ami 275 m hosszú járda anyagköltségére elég. Próbálta 
az árakat összeszedni, hol mi az olcsóbb, a murva, térkő és kerti szegély. Ha az olcsóbb helyeken 
vennék meg a hozzávalókat, akkor még esetleg 1/3-dal hosszabb járda is kijönne a pályázati ös--
szegből. A benyújtott pályázatban szegélyezés szerepel, de lehet meg kellene osztatni kavics, ce-
ment és szegélyre. Ha a helyszínen kevernék a betont, sokkal olcsóbban jönnének ki, mint a kész 
betonnal. Megkérdezi, hogy kérjenek rá módosítást, vagy hagyják így. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, jobb lenne módosítást kérni és akkor az elszá-
moláskor sokkal könnyebb dolguk lenne, nem kellene magyarázkodni, s hosszabb járdaszakaszt le-
hetne felújítani. 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy árajánlatokat kell kérni és el kell majd gondolkodni, 
hogy jönnének ki jobban a pályázati összegből. Következő testületi ülésre összerakja a módosítási 
javaslatát. 

 
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 19 óra 8 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


