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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. november 23. napján 17 

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 mind az 5 fő képviselő jelen van. A meghívóban 
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 Önkormányzata helyi közművelődési feladatok                 Fodor Béla 
       ellátásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása                                      polgármester                                                                                                                           
                                                                                                               
2./   FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási megállapo-             Fodor Béla 
       dása módosítása                                                                                                  polgármester 
                                                                                                          
3./   Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési terve               Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
                    
4./   Vegyes ügyek                                                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
 
 
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: 
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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 szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
Kéri a képviselőket, 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 je-
lentést a 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 és 73/2021.(IX.21.) és 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 és 84/2021.(X.21.) számú lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról. 

 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 4 fő részére tanévkezdési települési 
támogatás megállapítása; 2 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 
2 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 helyi közművelődési feladatok ellátásá-

ról szóló önkormányzati rendelete módosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása előterjesztését, a rendelet-tervezetet és 
Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzata 52/2021.(XI.16.) határozatát a rendelet-tervezet 
véleményezéséről. A Dokumentumok másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 

Major Zsolt képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

12/2021.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása    
                                módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Nagyesztergár 2022. január 1. napjától 
kiválik a FIX-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulásból, ezért kell módosítani a Társulási 
Megállapodást. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a Társulási Megállapodás 
módosítást, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetét fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

85/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dön-
tött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapo-
dásának Nagyesztergár Község Önkormányzatának kiválása miatti módosítását, va-
lamint annak új, egységes szerkezetű Társulási Megállapodását – az előterjesztésnek 
megfelelően – elfogadja. 
A Társulási Megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat mel-
lékletét képezi. 

     Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
     Határidő: 2021. december 6. 

            Felelős: Fodor Béla polgármester 
                   Kelemen László jegyző    

 

3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési terve 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápa Környéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása belső ellenőrzési vezetője, Kiss Mária megküldte Adásztevel Község 
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Önkormányzat 2022. évi Belső ellenőrzési tervét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Belső ellenőrzési 
tervet. Javasolja, hogy a Belső ellenőrzési tervet hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a Belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápa Környéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (8564 Ugod, Kossuth Lajos u. 32.) belső 
ellenőrzési vezetője, Kiss Mária által készített, Adásztevel Község 
Önkormányzatának 2022. évi Belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
A Belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 8.  
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) Adászteveli Nyugdíjas Egyesület támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a 
képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a helyi civil 
szervezeteket támogatja az Önkormányzat. Javasolja, hogy az egyesület működését 40.000,-Ft-tal 
támogassa a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester e napirendi alpontnál jelzi az érintettségét, mivel ő az egyesület 
elnöke. 
 
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 
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dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni.” 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az alpolgármester asszony szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Somogyi Lászlóné alpolgármester asszonyt 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 Adászteveli Nyugdíjas 
Egyesület támogatás kérelme elbírálására vonatkozó döntésnél Somogyi Lászlóné al-
polgármester asszonyt kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólások: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Major Zsolt képviselő szintén egyetért a támogatással. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgár-
mestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

87/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas 
Egyesület (8561 Adásztevel, Kossuth u. 44., adószám: 18976904-1-19) részére, az 
Egyesület működési költségeire 40.000,- Ft összegű támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 8.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Határozatok módosítása 
ba) Tornaterem bérleti díja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tornaterem bérleti díját az előző tes-
tületi ülésen emelte fel a testület a 81/2021.(X.21.) határozatával. A veszélyhelyzet miatt csak 2022. 
július 1. napjától lehet felfelé módosítani a bérleti díjat. Ezért a határozatukat ennek megfelelően 
módosítani kell. Javasolja, hogy a módosítást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 

                        Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2021.(X.21.) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 

„81/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező adászteveli Tornaterem (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) bérleti díját 2022. jú-
lius 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” 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 8.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
bb) Építési tilalom elrendelése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2020. március 31-ével megszűntek a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Ezért az építési tilalmat elrendelő határozatuk rendelkező 
részében a felülvizsgálati kérelmet helyesen a Veszprémi Közigazgatás és Munkaügyi Bíróság he-
lyett a Veszprémi Törvényszékhez kell benyújtani. Javasolja a határozatuk jogszabályváltozásnak 
megfelelő módosítását.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a határozat módosításával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

89/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 

                       Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2021.(X.21.) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 

                        „79/2021.(X.21.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület), Adásztevel község nagycsapadékok okozta vízkár miatti természeti és 
környezeti 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 fe-
lülvizsgálatáig 

 
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. 

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 
Törvényszékhez. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszéknek (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 
azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a ké-
relemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig 
nem foganatosítható. Ha a keresetlevél a közigazgatási határozat végrehajtásának 
felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíróság annak tárgyában az iratok-
nak a bírósághoz 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 
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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. 

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” 

 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. december 8.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
c) Karácsonyi csomagok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli gyermekeknek 14 éves 
korig a képviselő-testület karácsonyi csomagot szokott összeállítani. Idén is javasolja ezt a hagyo-
mányt folytatni. A gyerekeknek 4.000,-Ft/fő értékben javasolja a csomagokat összeállítani.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Kérdezi, hogy hány gyermek fog 
kapni csomagot? 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester szintén támogatja a javaslatot. Elmondja, hogy a gyerekek 
minden évben nagyon örülnek az önkormányzat ajándékának. Ha van az önkormányzatnak szociális 
célra még előirányzata, akkor támogassák a gyermekeket. 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy az előzetes információk szerint 113 gyer-
mek. 



10 

 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

90/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állandó lakcímmel rendel-
kező, adászteveli gyermekek részére, 14 éves korig – az önkormányzat szociális ki-
adási előirányzata terhére – 4.000,-Ft/fő értékű karácsonyi csomagot biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. december 8.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
d) Németh Rebeka és Németh János kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Németh Rebeka Linda és Németh 
János kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja, hogy indítsa el a képviselő-testület az út szántófölddé történő visszaminősítése 
eljárását, melynek költségeit a kérelmezők vállalják. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, mivel az ingatlannak az út funkciója 
megszűnt. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elindítja a tulajdonában lévő, 
kivett út megnevezésű, 2318 m2 területű ingatlana szántófölddé történő visszaminősí-
tési eljárását, s ezt követően bérbe adja, vagy elidegeníti Németh János (8561 Adász-
tevel, Jókai u. 35.) egyéni vállalkozónak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. december 8.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
e) Polgármester jutalmazása 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a polgármester úr egész év-
ben lelkiismeretesen végezte az önkormányzatnál a munkáját. Nagy figyelmet fordított a pályázatok 
benyújtására és elszámolásaira, a közmunkások napi feladatainak meghatározására. A benyújtott 
pályázatok nagyon eredményesek voltak a település fejlesztése szempontjából. Javasolja, hogy a 
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polgármester úr részére, az éves munkájának elismeréseként egy havi bruttó illetményének megfele-
lő jutalmat állapítson meg a képviselő-testület, így köszönjék meg a munkáját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt  képviselő támogatja a polgármester úr jutalmazását. 
 
Németh József képviselő szintén egyetért az alpolgármester asszony javaslatával. 
 
Szalai Péter képviselő is támogatja a javaslatot. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

92/2021.(XI.23.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné alpol-
gármester asszony javaslatára, Fodor Béla polgármester úr jutalmát - Adásztevel 
község érdekében végzett 2021. évi munkája elismeréseként - bruttó 398.900,-Ft-
ban állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, s a jutalom kifizetéséről gondos-
kodjon. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester megköszöni a képviselő-testület döntését. Elmondja, hogy a jövőben is 
igyekszik a legjobb tudása szerint végezni a polgármesteri munkáját. 
               
c) Polgármesteri Tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az építési tilalommal kapcsolatban az 
ingatlan tulajdonosának jogi képviselője megkereste az önkormányzatot. Az önkormányzat képvise-
letére ügyvédet bízott meg. Adásztevel vízkárelhárítási terve és a vízrendezési terve elkészítésének 
megrendelése megtörtént, elkészítésük folyamatban van. 
 
A Művelődési ház tulajdonjoga még nincs elrendezve. Ez nagy problémát jelent az önkormányzat-
nak, mert csak 100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlanra lehet pályázatot benyújtani. Pedig a 
Művelődési házra már nagyon ráférne egy alapos felújítás. Meg lehetne keresni a Magyarországi 
Zsidó Örökség Közalapítványt, hogy van-e eladási szándékuk, vagy esetleg ingatlancsere is szóba 
jöhetne. Ez a dolog még mindig kérdéses, nem tudja, melyik eljárás lenne a célravezető. 
 
Elmondja, hogy a kamera rendszert üzemeltető Vértes NET ügyvezetője tájékoztatta, hogy a kame-
rák felülvizsgálatát elkezdik. A játszótéri kamerát át kellene helyezni, mert csak a fák látszanak. 
Szelektív hulladékszigetnél is kellene kihelyezni egy kamerát. 
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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 28 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 Fodor Béla                Kelemen László 
                            polgármester                                                                   jegyző 


