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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 2022. szeptember 14. napján 18 

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

Zsolt, Szalai Péter és Németh József 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 meg-
állapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő-testületi tag 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./  Víziközmű-szolgáltatás önkormányzati közfeladat ellátási kötelezett-                Fodor Béla 
       ségének átruházása                                                                                              polgármester 
                                                                                                                                   
2./  Gördülő Fejlesztési Terv                                                                                       Fodor Béla 
                                                                                                                                    polgármester 
 
3./ Szociális étkeztetés Megállapodásának módosítása                                               Fodor Béla 
                                                                                                                                     polgármester 
 
4./ Belső ellenőrzési jelentés                                                                                        Fodor Béla 
                                                                                                                                     polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                                          Fodor Béla 
                                                                                                                                     polgármester  
   
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 
 



3 

 

                   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 a 
49, 50, 51, 52 és 53/2022.(VIII.2.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. 
 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 45 fő részére tanévkezdési települési tá-
mogatás megállapítása; 9 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő gyógyszer 
kiadási települési támogatás kérelem elutasítása (jövedelemhatár túllépése); 1 fő részére szülési te-
lepülési 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 : Víziközmű-szolgáltatás önkormányzati közfeladat ellátási kötelezettségé-

nek átruházása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. előterjesztését, 
melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy az elmúlt Víziközmű közgyűlésen - a megnövekvő energiaárak miatt - szóba került a vízi-
közmű-szolgáltatás Államnak történő átadása. Ott kifejtették, hogy az önkormányzatoknak mennyit 
kellene befizetni, mert a díjakhoz a hatósági ár miatt nem tudnak hozzányúlni. Az átadásról nyilat-
koznia kell minden önkormányzat képviselő-testületének. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
előterjesztésbe foglalt javaslat szerint, hozzák meg a határozatukat. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester kérdezi, hogy az egész Vízmű, vagy csak az önkormányzati 
tulajdon lesz-e az államé? 
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Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, minden állami tulajdon lesz. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a határozat meghozatalát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

54/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
1. Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő 
átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 

2. Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

a) a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,  

b) az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre 
fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási ér-
téken történő átvezetéséről  

       szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak fő szövegtartalmával egyetért, 
ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. 
pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

       Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
minden szükséges jognyilatkozatot és jogcselekményt - ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan a tőkeemeléshez szükséges, azt támogató döntések meghoza-
talát - megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb 2022. december 31. napjáig 
Magyar Állam a fenti 2. pontban hivatkozott víziközmű-rendszer üzemeltetésére 
jogosult víziközmű-szolgáltató társaságban a törzstőke/alaptőke új vagyoni hoz-
zájárulás rendelkezésre bocsátásával történő felemelésével 5 %-os mértékű sza-
vazatelsőbbségi jogokat biztosító részesedést szerezhessen.  

3. Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármes-
ternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás 
nyomán a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére 
történő térítésmentes átadására. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal és folyamatos. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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2./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. V11, SZ02 vizi-
közmű-rendszerek 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve és a közös tulajdonú víziközmű-
eszközök fejlesztéséről szóló előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésbe fog-
lalt javaslatok szerint, hozzák meg a határozataikat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a határozatok meghozatalával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

55/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2023-
2037. időtávra szóló V11, 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. 
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott, Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott 
fejlesztések, 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. 

            A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2022. szeptember 23. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 
 
56/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tu- 
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lajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszerek 2023-2037. 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 
szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülésekor biztosít-
ja. 

            A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 23. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 

 
3./ N a p i r e n d : Szociális étkeztetés Megállapodásának módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2021. május 3. napjától szállítja az adászteveli szociális étkezőknek az ebédet. Az energia- és 
nyersanyagköltségek nagymértékű emelkedését nem követte az ebéd adag fizetendő értékének eme-
lése, mert a veszélyhelyzet miatt létrejött moratórium ezt megakadályozta. A COVID-19 miatti ve-
szélyhelyzet megszűnését követően Ugod jelezte, hogy az ebéd fizetendő értékét 740,-Ft-ról 805,-
Ft-ra kívánják felemelni. Még így se kell hozzányúlni az idősek térítési díjához, ebben az évben ma-
rad a jelenlegi fizetendő térítési díj összege. Hőtartó edényszállítókat, badellákat vettek és az idő-
seknek ételszállító edényeket is tudnak venni, ami folyamatban van. Ennek megfelelően, a jegyző úr 
elkészítette a módosító Megállapodást, melyet aláírt. Ezt követően részletesen ismerteti a módosító 
Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja, hogy módosító Megállapodás a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a módosító Megállapodás jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormány-
zati Hivatallal (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) kötött, Adásztevel község szociális étkez-
tetése feladatának ellátásával kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján kelt módosító 
Megállapodást jóváhagyja. 
A módosító Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
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              Kelemen László jegyző  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a szociális étkezők térítési díjának 
megállapítására készült Díjszámítást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Díjszámítást fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a Díjszámítás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

58/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel község szociá-
lis étkezői térítési díjának megállapításával kapcsolatos, 2022. augusztus 30. napján 
kelt Díjszámítást elfogadja. 
A Díjszámítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 

 
4./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzési jelentés 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. Adászte-
vel Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló Belső ellenőrzési jelentését, mely-
nek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 
az önkormányzatok számára kötelező a belső ellenőrzés megszervezése, melyet a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján látnak el. Javasolja, hogy a Belső ellenőrzési jelen-
tést fogadja el a képviselő-testület. 
 
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: 
 

59/2022.(IX.14.) 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 2022. 
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évi belső ellenőrzéséről szóló, 2022. július 25. napján kelt Belső ellenőrzési jelenté-
sét elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 29. 
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) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának eljárásrendjét meghatározó Ál-
talános Szerződési Feltételeket és a Csatlakozási nyilatkozatot, melyek másolatát a képviselő-
testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy évek óta részt vesz az ön-
kormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton. Ezzel is segítséget tudnak nyújtani a felsőok-
tatásban tanulóknak. Javasolja a képviselő-testületnek hogy határozatukat – a Csatlakozási nyilat-
kozatnak megfelelően – hozzák meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a pályázathoz való csatlakozással. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfe-

lelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának Általános Szer-
ződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírá-
sa, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének to-
vábbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak-
nak megfelelően jár el.  

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója keretében a beérkezett pá-
lyázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  
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4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meg-
határozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fon-
tosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek megfelelnek a pályázati kiírás feltétele-
inek. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző  

 
b) Betoncső átereszek megrendelése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a SVAHOV Kft-nek küldött Meg-
rendelését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretein belül, a Kossuth utca járdafelújítására nyertek tá-
mogatást, aminek lassan a végéhez érnek. Elérkeztek olyan helyhez, ahol az átereszek cseréje kel-
lett, mert a járdát nem tudták volna kiépíteni. Ezért átereszeket kellett vásárolni. Néztek olyan át-
ereszt, amit ki kellett volna önteni, de ez nagy időveszteséggel és többletmunkával járt volna. Meg-
vették a betoncsöveket, amik beépítésre kerültek, így tudták folytatni a járdaépítést. A 30 db beton-
cső 571 ezer Ft összegben került megvásárlásra, amire a költségvetésben megvolt a fedezet. Java-
solja, hogy a Megrendelést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő támogatja a Megrendelés jóváhagyását, melyet a polgármester úrnak idő-
ben el kellett küldeni ahhoz, hogy ne legyen fennakadás a járda felújítási munkáknál. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester szintén támogatja a polgármester úr javaslatát.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

61/2022.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata:  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fodor Béla polgármester 
SVAHOV Kft-nek (8500 Pápa, Juhar u. 6.) címzett, 30 db betoncső bruttó 571.500,-
Ft összegben történő, 2022. augusztus 30. napján kelt Megrendelését jóváhagyja. 
A Megrendelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2022. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző  
 

c) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a régi hivatal eladásával kapcsolatban 
Birkás Ferenc még nem kereste meg, nem tett ajánlatot az ingatlan megvásárlására.  
 
A falugondnoki képzés hamarosan elindul Veszprémben, amellyel meg fognak felelni a feltételek- 
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nek. A képzés 170 órás, körülbelül 5 hétig tart, vizsgával zárul. 
 
Az Idősek napját 2022. október 22-én rendezik meg, melyen Kovács Arnold fog zenélni. Fellépő 
lesz - a helyi csoportok mellett - Tóth Tünde is. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Neoporház Kft. végzi a Kossuth utcai járdafelújítás gépi föld-
munkálatát, mert csak így tudják határidőre befejezni a felújítást. 
 
Elmondja, hogy a szociális feladatokat ellátó kolléganővel egyeztetett a délelőtt folyamán a telepü-
lési támogatásokról szóló rendeletről, mert a temetési és a szülési települési támogatásnál alacsony 
a jövedelemhatár. Főleg a temetési támogatásnál alacsony, a megnövekedett jövedelmek miatt ke-
vesen tudják igénybe venni ezt az ellátást. Ezért azt javasolja, hogy a szülési és a temetési települési 
támogatásnál emeljék fel az 1 főre jutó jövedelem határát 800 és 1000 %-ra. A jegyző úr a követke-
ző képviselő-testületi ülésre elkészíti a módosító rendelet-tervezetet. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bíró Lászlóék leégett háza még nem lett felújítva. Így az önkor-
mányzati ingatlanban laknak, ami után nem fizetnek bérleti díjat. Kéri a képviselőket, hogy majd 
jelezzék felé, mikor tudnának segíteni a ház tetőszerkezetének megjavításában. 
 
Megérkezett az óvoda fél havi gázszámlája, 120 ezer Ft-ról szól, ez átalány. Ezek után el kell gon-
dolkodni, mi legyen a teendő. Átálljanak bediktálásos módszerre, vagy kérjenek alacsonyabb be-
csült fogyasztást, vagy esetleg át kell térni fával való fűtésre. 
 
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 testületi ülést 18 óra 57 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


