
Szám: At/84-12/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D Á S Z T E V E L  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 21. napján 18 óra 30 perckor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

 

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. szeptember 21. napján 18 

óra 30 perckor 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 alpolgármester, Major 

Zsolt, Németh József 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 minden képviselő jelen van. 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./   Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-                       Fodor Béla 
        bályzata módosítása                                                                                           polgármester                                                                                                                           
                                                                                                               
2./ Pályázat – Bursa Hungarica                                                                                    Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                                                                                                          
3./ Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                    
4./ Pályázat – járda anyagtámogatása                                                                          Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
 
5./ Pályázat – járda felújítás                                                                                         Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
 
6./ Vegyes ügyek                                                                                                          Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett ja-
vaslatot 5 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, 5 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 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 és 62/2021.(VIII.25.) számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 35 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 3 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
kamatmentes kölcsön települési támogatás megállapítása; 1 fő lakhatási települési támogatás 
kérelme elutasítása (1 főre jutó jövedelme magasabb a jövedelemkorlátnál); 1 fő részére szociális 
étkeztetés 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 : Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata mó-

dosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a rendelet-tervezet és a törzskönyvi nyilvántartással 
kapcsolatos előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

10/2021. (IX.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2./ N a p i r e n d : Pályázat – Bursa Hungarica 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az előterjesztést, az Általános 
Szerződési Feltételeket és a csatlakozási nyilatkozatot, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a csatlakozási nyilatkozatot október 1-ig kell visz-
szaküldeni. Javasolja, hogy a nyilatkozatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelő-
en, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályá-
zatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa megha-
tározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
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tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltétele-
ivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző    

 

3./ N a p i r e n d : Vízkárelhárítási Terv felülvizsgálata 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel község Vízkárelhárítási 
Terve 2015. áprilisában készült, felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat rendszeresen el kell 
végezni, hogy a tervben mindig a ténylegesnek megfelelő adatok álljanak a rendelkezésre. Javasol-
ja, hogy a Vízkárelhárítási Terv felülvizsgálatát határozza el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a terv felülvizsgálata jogszabályban előírt 
kötelezettsége az önkormányzatnak, támogatja a felülvizsgálatot. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a felülvizsgálat megrendelésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

64/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Adásztevel község Vízkárel-
hárítási Terve felülvizsgálatát határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálat megrendelésére. 
A Vízkárelhárítási Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
4./ N a p i r e n d : Pályázat – járda anyagtámogatása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Módosító kérelem jóváhagyása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata a 
Magyar Falu Program keretén belül „Adásztevel község Kossuth utca járda építésének, felújításnak 
anyagtámogatása” pályázatára nyert el támogatást. A benyújtott pályázat alapját képező árajánlat-
ban az árajánlatot adó vállalkozó kész betonnal számolt, s így 275 m hosszúságú járda készülhetne 
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el. Amennyiben a betont az Önkormányzat a helyszínen keverteti folyami kavicsból és cementből, 
akkor jóval kevesebb anyagköltséggel lehet számolni, s ebből következően jóval hosszabb (481 m) 
járdaszakasz készülhetne el. Ezért benyújtották a módosítási kérelmüket, melynek másolatát a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Módosítási 
kérelmet. Elmondja, hogy Kossuth utcából legtöbben a Rákóczi utca irányában mozognak. Ezért 
úgy gondolja, hogy a Kossuth és Rákóczi utca kereszteződésétől indulna a járdafelújítás, ameddig a 
támogatási keret futja, addig haladnának. Van olyan rész az utcában, ahol a csapadékvíz elvezetőt is 
kellene építeni. 

Javasolja, hogy a már benyújtott módosítási kérelmet hagyja jóvá 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 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Adásztevel község Kossuth utca járda építésének, 
felújításnak anyagtámogatása” projekt 2021.09.14. napján kelt Módosítási kérelmét 
jóváhagyja.  
A Módosítási kérelem a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

 Kelemen László jegyző 
 
b) Folyami kavics és murva vásárlás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázathoz benyújtott árajánlatot 
szétválasztották úgy, hogy 3 árajánlatot kértek murvára és kavicsra és 3 árajánlatot térkőre, sze-
gélykőre és cementre. Három árajánlatot kaptak a kavics és murva megvásárlására. Az árajánlatok 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismer-
teti az Árajánlatokat. Javasolja, hogy a Csabi Gumi Kft. Árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület, 
mert ez a legkedvezőbb árajánlat. A Kft. régi beszállító, időben és megfelelő minőségben, mennyi-
ségben szállít. Idén le szeretné szállíttatni az anyagokat. Jövő évi projektről van szó, de ha lehet, 
akkor idén még el szeretné kezdeni a megvalósítását. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert az anyagok megrendelésére. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program kere-
tében meghirdetett „Adásztevel község Kossuth utca járda építésének, felújításnak 
anyagtámogatása” projekt folyami kavics és murva vásárlásával kapcsolatosan a 
Csabi Gumi Kft. (9121 Győrszemere, Győri u. 40., adószám: 23970162-2-08) 
2021.09.10. napján kelt Árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az anyagok megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
c) Térkő, szegélykő és cement vásárlás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy három árajánlatot kaptak a térkő, sze-
gélykő és cement megvásárlására is. Az árajánlatok másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat. Javasolja, hogy a Svahof 
Kft. Árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület, mert ez a legkedvezőbb árajánlat. Ezzel a Kft-vel 
már dolgoztak együtt, megbízhatóak.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert az anyagok megrendelésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Adásztevel község Kossuth utca járda építésének, 
felújításnak anyagtámogatása” projekt térkő, szegélykő és cement vásárlásával 
kapcsolatosan a Svahof Kft. (8500 Pápa, Juhar u. 6., adószám: 25059881-2-19) 
2021.09.10. napján kelt Árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az anyagok megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
 Kelemen László jegyző 

 



8 

 

5./ N a p i r e n d : Pályázat – járda felújítás 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat támogatásból a Petőfi utca, a belső Jókai utca, Árpád 
utcában a játszótér mögötti rész és a Rákóczi utca térkövezése valósul meg. megvalósítására A 
költségvetések meghívásos alapon kerültek bekérésre. Ezt követően részletesen ismerteti a 
beérkezett Florianter Kft. a Neoporház Kft. és a Viaconstruct Kft. költségvetését, melyek másolatát, 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 
legkedvezőbb Költségvetést, a Neoporház Kft. Költségvetését fogadja el. 
 
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. 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Major Zsolt képviselő urat a szavazásból.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel a Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására” keretében, az „Adászteveli járdák felújítása” 
projekt kivitelezési munkája Árajánlatának elfogadására vonatkozó döntésnél Major 
Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

68/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” keretében, az „Adászteveli járdák felújí-
tása” projekt munkájának megvalósítására a Neoporház Kft. (8561 Adásztevel, Jókai 
u. 2., adószám: 14389335-2-19) 2021. szeptember 8. napján kelt, bruttó 19.566.273,-
Ft összegű Költségvetését elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
A Költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Általános iskolák körzethatára 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Tankerületi Központ a képvi-
selő-testület véleményét kéri az általános iskolák jelenlegi felvételi körzetével kapcsolatban. El-
mondja, hogy az előterjesztés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a jelenlegi felvételi körzettel, a 
kötelező felvételt biztosító Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Homokbödögei Tagintézménye oktatási-nevelési intézményekkel értsen egyet 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
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.  
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
b) Idősek napja 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az Idősek napját október 16-án rendezik meg Adászteve-
len. Jelen állás szerint a beltéri rendezvényen védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt. 
Ha már 60-80 idős ember jelezné részvételi szándékát, akkor érdemes lenne megtartani a rendez-
vényt, melyen az óvodások, a Bíborvirág Egyesület táncosai lépnének fel. Bene Gabriella énekta-
nárnővel beszélni szeretne, hogy egy 20 perces műsort be tudna-e vállalni. Az esti mulatságról ze-
neszolgáltatásáról Kovács Arnold gondoskodna. Javasolja az Idősek napját 2021. október 16. nap-
ján megrendezni, s ezt határozatba foglalni.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a határozati javaslatokat. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

70/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi Idősek napját 
2021. október 16. napján tartja az adászteveli Művelődési Házban.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

 
c) Együttműködési megállapodás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hétvégén, 2021. szeptember 25. nap-
ján, az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében lesz a „Sváb szüreti felvonu-
lás” Adásztevelen, a „Tarjáni csibészek” német nemzetiségi zenét játszó zenekara az adászteveli 
Művelődési házban szolgáltatja a talpalávaló zenét. Ezt követően részletesen ismerteti a „Sváb szü-
reti felvonulás” Programját. Elmondja, hogy az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Művelő-
dési Házat a bál megtartásához, melyről Együttműködési megállapodást javasol megkötni a nemze-
tiségi önkormányzattal. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodás-
tervezetet. Tavaly sajnos a pandémia miatt nem voltak zárt helyi mulatságok. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Szalai Péter képviselő egyetért a megállapodás megkötésével. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

71/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 25. nap-
ján, az adászteveli „Sváb szüreti felvonulás” esti bálja megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 

d) Veszprém szíve-java 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke „Veszprém megye szíve-java” című előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy támogassák a kötet elkészülését, vegyenek 
részt a helytörténeti kiadványban. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a könyvben való megjelenést, egyetért a polgármes-
ter úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2021.(IX.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Veszprém me-
gye szíve-java” a kötet elkészülését, részt kíván venni a helytörténeti kiadványban. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
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Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sikeres lett a Nemzeti Művelődési Inté-
zet „Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatására” kiírt pályázata az önkormány-
zatnak, ami 791 ezer Ft támogatást jelent a községnek. Ebbe a pályázatba az idei Falunapi és az 
Idősek napi programok költségei kerültek bele. 

 

 
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 23 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


