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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. október 21. napján 18 

órakor megtartott 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 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 4 fő képviselő jelen van. Németh József képviselő 
előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. A 
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja „Vegyes ügyek” napirendi ponttal kiegészíteni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
                T á r g y :                                           E lő a d ó :    
        
1./   Adásztevel Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa támo-                       Fodor Béla 
        gatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete                                    polgármester                             
                                                                                                               
2./     Belső ellenőrzési jelentés                                                                                   Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                                                                                                          
 3./      Adászteveli Polgárőr Egyesület székhely engedélyezési kérelme                    Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                    
 4./     Vegyes ügyek                                                                                                    Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
 
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: 
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                   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 a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 31 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 13 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
szülési települési támogatás megállapítása; 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 Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Belügyminisztérium Támogatói okiratát, a rende-
let előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Az önkormányzat 46 m3 tűzifát kapott. A rendeletben előírt jövede-
lemkorlátot a családos és egyedülálló kérelmezők esetében is megemelik (99.750,-Ft és 114.000,-Ft 
lesz). A rendelet többi szabályozása a tavalyival megegyezik. A rendelet 2021. november 1-én lép 
hatályba, a kérelmeket november 20. napjáig lehet benyújtani, melyeket a képviselő-testület nov-
ember 30-ig fog elbírálni. A tűzifa kiszállításáról a polgármester 2022. február 15-ig gondoskodik, 
de reméli, hogy az előző évekhez hasonlóan, még decemberben ki tudják adni a szociális tűzifát. 
Elmondja, hogy szórólapot fognak kiküldeni, amivel a lakosságot tájékoztatják a szociális tűzifa 
igénylés feltételeiről, határidőkről. 

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: 
 

11/2021.(X.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
2./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzési jelentés 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
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Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. által készí-
tett Belső ellenőrzési jelentést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Elmondja, hogy az ellenőrök a vagyonkataszteri nyilvántartásba javasolják felvenni a 
vagyonkezelésbe adott ingatlanok állományát, valamint a vagyonkataszteri nyilvántartás és a fő-
könyvi nyilvántartás közötti eltérést rendezni. Ezen kívül javasolják még a tárgyi eszközök analiti-
kus nyilvántartásába felvenni a vagyonkezelésbe adott eszközök, a beruházások és felújítások állo-
mányát. Egyébként az önkormányzat 2020. évi zárszámadását a jogszabályoknak megfelelőnek ta-
lálták. Javasolja a Belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a jelentés elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. (8200 
Veszprém, Jutasi u. 91.) által megküldött, Adásztevel Község Önkormányzata 2020. 
évi költségvetési beszámolója és zárszámadása ellenőrzéséről szóló, 2021. augusztus 
23. napján kelt Belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. november 5. 

        Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                      Kelemen László jegyző    

 

3./ N a p i r e n d : Adászteveli Polgárőr Egyesület székhely engedélyezési kérelme 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Polgárőr Egyesület 
kérelemét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az Egyesü-
let jelenlegi székhelyének az Árpád u. 22. sz. alatti ingatlan, a korábbi hivatali épület a címe. Mivel 
Adásztevel Község Önkormányzata székhelye Árpád u. 64-re változott, az Egyesület is ezt a címet 
szeretné megjeleníteni az alapszabályában. Javasolja a képviselő-testületnek a hozzájárulás meg-
adását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Szalai Péter képviselő jelzi érintettségét, mivel ő az Adászteveli Polgárőr Egyesület elnöke. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  



5 

 

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. 
 
Major Zsolt képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Szalai Péter 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 az Adászteveli Polgárőr Egye-
sület székhely engedélyezési kérelmére vonatkozó döntésnél Szalai Péter képviselő urat 
kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 

                        Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Polgárőr 
Egyesület (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) székhelyének Adásztevel, Árpád u. 64. 
címre történő módosításához hozzájárul.  

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.   
                        Határidő: 2021. november 5. 
                        Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                     Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pályázat – Traktor és kiegészítő eszközök beszerzése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat Traktor és kiegészítő 
eszközök beszerzésére pályázatot nyújtott be, mely a források kimerülése miatt tartaléklistára 
került. A tartaléklistások közül végül is támogatásban részesültek, 14.839.950,-Ft támogatást nyert 
az önkormányzat, 100 %-os finanszírozású a pályázat. Ebből a traktor beszerzésére bruttó 
8.356.600,-Ft, eszközökre bruttó 6.483.350,-Ft jut. 3 árajánlatot kért be, melyek meg is érkeztek. 
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Az árajánlatok közül a Royal Marine Kft-től kapták a legkedvezőbb Árajánlatot, így a képviselő-
testületnek ezt javasolja elfogadni. A megrendelést gyorsan el kell küldeni, mert limitált darabszám 
van a kereskedőknél, s az árak ezután csak növekedni fognak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő a polgármester úr javaslatát támogatja. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a traktor és kiegészítő eszközeinek megrendelésére, a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program ke-
retében, „Kommunális eszköz beszerzése” projektje megvalósításával kapcsolatban a 
Royal Marine Kft. (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 60.) bruttó 14.839.950,-Ft ös--
szegű, 2021. október 21. napján kelt Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a traktor és kiegészítő eszközei megrendelésére, a 
szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

                   Határidő: 2021. november 5. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                Kelemen László jegyző 

 
b) Élelmiszer csomagok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében javasolja, hogy az önkormányzat szociális keretének 
terhére, az idősek számára támogatást állapítson meg a képviselő-testület. Amit pontosítani szeret-
ne, hogy pénzbeli, vagy élelmiszercsomag formájában kerüljön megállapításra a támogatás, illetve 
hány éves kortól. Adásztevelen a hatvan év felettiek száma 210 fő, a hatvanöt év felettieké 150 fő. 
Pénzügyes kollégával egyeztetett, a maximális keretösszeg 10.000,-Ft/fő. Novemberben szeretné 
kiosztani a támogatást. Megkérdezi a testület tagjait, hogy mekkora támogatás, milyen formában és 
hány éves kortól legyen megállapítva?  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő javasolja, hogy 8.000,-Ft/fő értében élelmiszercsomag támogatást állapítson 
meg a képviselő-testület, a 65 év feletti időseknek. 

Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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77/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 65 év feletti, adászteveli ál-
landó lakcímmel rendelkező lakosok részére - az önkormányzat szociális kiadási elő-
irányzata terhére - 8.000,-Ft/fő értékben élelmiszer csomag támogatást állapít meg. 

                          Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 

                          Határidő: 2021. november 5. és 2021. november 30. 
                           Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                         Kelemen László jegyző 

 
c) Építési tilalom elrendelése 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a napirendi alponthoz készített előterjesztését. Java-
solja, hogy a képviselő-testület az 50/2021.(VII.20.) határozatát vonja vissza, s az indoklással ki-
egészített, hatósági határozatát hozza meg, mely megfelel az említett jogszabályok előírásainak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatait. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

78/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az építési tilalom elrendelésé-
ről szóló 50/2021.(VII.20.) határozatát visszavonja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. november 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
79/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület), Adásztevel község nagycsapadékok okozta vízkár miatti természeti és kör-
nyezeti veszélyeztetettsége megelőzése céljából, az Adásztevel, Petőfi Sándor, Arany 
János, Kossuth és Gábor Áron utcákban lakók érdekében, az adászteveli 257 hrsz-ú, 
Lf-2 jelű építési övezetre, Adásztevel község Helyi Építési Szabályzata felülvizsgála-
táig 

telekalakítási és építési tilalmat rendel el. 
 

A telekalakítási és építési tilalom hatálya alatt csak az épített környezet alakításáról  

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 22. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti építési munkák végezhetők. 
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A telekalakítási és építési tilalommal érintett ingatlan tulajdonosa a korlátozás miatt 
kártalanítási kérelemmel fordulhat Adásztevel Község Önkormányzatához (8561 
Adásztevel, Árpád u. 64.). 

A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A 
határozat ellen, a kézhezvételtől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre való 
hivatkozással – felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Veszprémi Közigazgatás 
és Munkaügyi Bírósághoz. A keresetlevelet a Veszprémi Közigazgatás és 
Munkaügyi Bíróságnak (8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.) címezve, az Adászteveli 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.) lehet benyújtani, 
vagy ajánlott küldeményként postára adni a Hivatal címére.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azon-
ban tárgyalást tart. 

A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azon-
ban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelem-
nek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem 
foganatosítható. Ha a keresetlevél a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüg-
gesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bí-
rósághoz való érkezését követő nyolc napon belül határoz.  

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- 
forint. A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték feljegyzési 
jog illeti meg. 
 

I N D O K O L Á S  

Az Adászteveli Helyi Építési Szabályzat az adászteveli 257 hrsz-ú területet Lf-2 
övezetbe sorolja. Adásztevel községben ez a mélyen fekvő terület 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 község 
belterületét, 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. 

Fenti okok miatt a Képviselő-testület a nagycsapadékok okozta vízkár veszélyeztető 
területére - Adásztevel község Helyi Építési Szabályzata felülvizsgálatáig - 
telekalakítási és építési tilalmat rendelt el. 

A Képviselő-testület a határozatát az Étv. 20. § (1) bekezdés b) pontja, (2a) és (5) 
bekezdése, valamint a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 
24/2009.(IX.30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja, 2. § (1) bekezdés c) 
pontja, (3) bekezdés a) pontja és 3. § (1) bekezdése alapján hozta meg. 

A Képviselő-testület illetékessége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontján alapul. 
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A Képviselő-testület a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján 
biztosította, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § 
(1) bekezdése állapítja meg. 

Az eljárás során költség nem merült fel, így eljárási költség viselését a Képviselő-
testület nem állapított meg.  

                        Adásztevel, 2021. október 21. 

                                                                                                                    Fodor Béla 
                                                                                                                  polgármester 
 
d) Csapadékvíz-rendezés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az építési tilalom elrendeléséhez 
kapcsolódva, árajánlatot kértek Adásztevel község Csapadékvíz-rendezési koncepció terve 
elkészítésére. Véleménye szerint lesz egy szakértői szakvélemény, ami a pályázatokhoz is jól 
felhasználható. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatot. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Árajánlatot fogadják el.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja az árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dobos Szabolcs vízépítő 
mérnök által képviselt Penta-Kör Kft.(9023 Győr, Körkemence u. 8.) Adásztevel 
község Csapadékvíz-rendezési koncepció terve elkészítésére vonatkozó, 2021. októ-
ber 21. napján kelt, bruttó 190.000,- Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. november 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) Tornaterem bérleti díja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a bérleti díjakat 2011. évben szabá-
lyozta a képviselő-testület. A tornaterem bérletét úgy határozták meg, hogy a vidékiek, az adászte-
veliek és adászteveli tanulók más-más díjat fizettek. A díjak megállapításától eltelt 10 év alatt a 
közműdíjak és a tisztítószerek árai megemelkedtek, ezért a bérleti díj emelését javasolja. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Major Zsolt képviselő elmondja, hogy Pápán a sportcsarnokot 6.500-7.000,-Ft/óra díjért lehet ki-
bérelni. Javasolja, hogy egy tarifát állapítsanak meg a tornaterem bérletére. 
 
Szalai Péter képviselő 3.000,-Ft/óra díj megállapítását javasolja 2021. november 1. napjától. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező adászteveli Tornaterem (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) bérleti díját 2021. 
november 1. napjától 3.000,-Ft/óra összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. november 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

f) Polgármesteri Tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy dr. Kovács Zoltán országgyűlési kép-
viselő úrtól kaptak egy tájékoztató levelet, amiben leírja, hogy az 5000 fő alatti települések pályáz-
hatnak települési terveik elkészítésére. A pályázatot november 19-ig lehet beadni. A Kormány 
2022. és 2023. években további 1,5 – 1,5 milliárd forint támogatást különít el erre a célra, ezzel se-
gíti a kistelepülési önkormányzatok munkáját. 

Elmondja, hogy még mindig tart a Művelődési ház tulajdonjogának rendezése. Sajnos nem tudja, 
mi lenne a jó, járható út.  

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 nyílt testületi ülést 18 óra 59 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


