Szám: 234/2015.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18
órakor 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 és Németh József képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül 4 fő jelen van. Böröczky Ákos
munkahelyi elfoglaltsága miatt külföldön tartózkodik, előzetesen kimentette magát.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja „Vegyes ügyek” napirendi ponttal kiegészíteni.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Pályázatok

Fodor Béla
polgármester

2./ Vegyes ügyek

Fodor Béla
polgármester

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő
határozatát:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben
szereplő napirendi pontok tárgyalását.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót vegyék
tudomásul.
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Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 és 138/2014.(XII.9.) számú
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 1 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése; 3 fő részére önkormányzati segély megállapítása; 1 fő részére szülési segély megállapítása.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet, hogy képviselők eleget tettek a jogszabály által előírt kötelezettségüknek, szerepelnek a NAV köztartozásmentes adatbázisában.
Elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda két dolgozója bejelentette szóban, hogy az idén szeretnének
elmenni nyugdíjba. Az óvodavezető-helyettes augusztusban, a dajka november végén. Ezeket az
álláshelyeket majd meg kell hirdetni.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Pályázatok
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Adászteveli Óvoda fejlesztésének, felújításának támogatása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ez egy közös pályázat, amit két fordulóban adtak be tavaly, értesítést nem kaptak, ami olyankor szokott lenni, ha nem nyer a pályázat.
2014. december végén értesítést kapott az önkormányzat, hogy a pályázatot sikeresnek bírálták el, a
támogatási igényt 100 %-ban megítélték. December 19-ig a Belügyminisztériumhoz Budapestre
kellett menni, a támogatási szerződést aláírni. 2014. december 29-ig megérkezett a teljes támogatási
pénz az önkormányzat számlájára, 19.655 ezer Ft. A beruházással kapcsolatban szakmai állásfoglalást kértek a Belügyminisztériumtól, hogy a három intézmény, az Adászteveli Óvoda, a
Bakonyjákói Tagóvoda és a Homokbödögei Tagóvoda fejlesztése, felújítása és eszközbeszerzése
közbeszerzési szempontból összeszámítandó-e. A számlákat Adásztevel Község Önkormányzatának
kell majd kiállíttatni.
Ezt követően részletesen ismerteti a támogatási szerződést, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a támogatási szerződést hagyja jóvá a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző hozzászólásában tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 3 hónapon belül
el kell kezdeni a beruházást.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
1/2015.(I.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztériummal – a
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására – kötött,
2014. december 18. napján kelt támogatási szerződést jóváhagyja.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) Vis Maior támogatás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vis maior
támogatási igényt az esőzések után kialakult belvíz elleni védekezésre és a helyreállítási munkákra
nyújtották be a Belügyminisztériumhoz, 70%-os támogatottság mellett. A védekezésre fordított öszszeg már megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, a fennmaradó összeget majd az elszámolás
után kapják meg. A helyreállítási munkák vannak még hátra, az átereszek felszedése, cseréje és gépi
munkálatok.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

c) Kistérségi Startmunka Mintaprogram
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Kistérség is hátrányos helyzetűvé vált, ezért itt is indulhat a program. A pályázat 1 éves időtartamra szól. A pályázatban szerepeltetné az Árpád, József A. és Alkotmány utcákban a járdaburkolat helyreállítását, illetve új készítését. A belvíz elleni védekezés szempontjából fontos az eliszaposodott árkok kitisztítása, mélyítése,
karbantartása. Az Ady E., Jókai, Árpád, József A., Gábor Á. és Kossuth utcákban, összesen 3.835 m
hosszon kerülne sor az árkok felújítására. Mezőgazdasági földutak nagyon rossz állapotban vannak.
A Tapolcafő felé vezető út, a szőlőben lévő utak és a mellettük lévő árkok karbantartása, gyomnövényektől, fáktól, cserjéktől való kitisztítása, utak kátyúzása lenne a feladat 2.880 m hosszon, ami a
földtulajdonosokkal összefogva kivitelezhető lenne. A Sümegi és Devecseri Járási Hivataloknál már
tavaly kezdődött ez a program. Ukk község polgármesterét megkereste és segítségét kérte, hogy a
program elemei közül mire érdemes pályázatot benyújtani. A polgármester asszony segített a pályázati anyag összeállításában. Az első lépcsőfok a Startmunka Program, a következő, az erre épülő
Ráépülő Program. 15 főig 100 %-os a munkabér támogatottsága a pályázatnak, utána arányosan
csökken. Eszközvásárlásra a bérköltség 20 %-a fordítható. 5 fős csoportokkal már lehet pályázni, 5
munkás után 1 adminisztrációs munkást is igényelhetnek, aki a mindennapi feladatok papírmunkáját
vezetné.
Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a testület:
Adásztevel Község Önkormányzata a Kistérségi Startmunka Mintaprogramra pályázatot nyújt be a
VM. Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez, az alábbi feltételekkel:
1./ Belvízelvezetés
- Az Ady E., Jókai, Árpád, József A., Gábor Á. és Kossuth utcákban, összesen 3.835 m hosszon.
- Igényelt támogatás:
7.915.447,-Ft
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Önkormányzati
saját
erő: 1.205.657,-Ft
- Összesen:
9.121.104,-Ft
2./ Mezőgazdasági földutak karbantartása
- A 064/4, 0108, 042, 07 és 087 hrsz-ú közutaknál, összesen 2.880 m hosszon.
- Igényelt támogatás:
4.398.020,-Ft
- Önkormányzati saját erő:
0,-Ft
- Összesen:
4.398.020,-Ft
3./ Belterületi közutak karbantartása
- Az Árpád, József A. és Alkotmány utcákban, összesen 1.580 m hosszon.
- Igényelt támogatás:
1.642.763,-Ft
- Önkormányzati saját erő:
0,-Ft
- Összesen:
1.642.763,-Ft
Az igényelt pályázati támogatás összesen:
15.161.887,-Ft
1.205.657,-Ft
Önkormányzati saját erő összesen:
Mindösszesen:
16.367.544,-Ft
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. január 23.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
A pályázat benyújtásának határideje 2015. január 23. 12 óra.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő kérdezi, napi hány órában kellene az embereket foglalkoztatni?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy napi 8 óra lenne a munkaidő.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester kérdezi, hogy a munkásoknak az egész program ideje alatt
ugyanazoknak kell lenni, vagy változhatnak?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy lehet cserélni az embereket, csak a létszámnak kell állandónak lenni.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
2/2015.(I.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata a Kistérségi Startmunka Mintaprogramra
pályázatot nyújt be a VM. Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltségéhez, az alábbi feltételekkel:
1./ Belvízelvezetés
- Az Ady E., Jókai, Árpád, József A., Gábor Á. és Kossuth utcákban, összesen 3.835
m hosszon.

6
- Igényelt támogatás:
7.915.447,-Ft
1.205.657,-Ft
- Önkormányzati saját erő:
- Összesen:
9.121.104,-Ft
2./ Mezőgazdasági földutak karbantartása
- A 064/4, 0108, 042, 07 és 087 hrsz-ú közutaknál, összesen 2.880 m hosszon.
- Igényelt támogatás:
4.398.020,-Ft
0,-Ft
- Önkormányzati saját erő:
- Összesen:
4.398.020,-Ft
3./ Belterületi közutak karbantartása
- Az Árpád, József A. és Alkotmány utcákban, összesen 1.580 m hosszon.
- Igényelt támogatás:
1.642.763,-Ft
- Önkormányzati saját erő:
0,-Ft
- Összesen:
1.642.763,-Ft
Az igényelt pályázati támogatás összesen:
15.161.887,-Ft
1.205.657,-Ft
Önkormányzati saját erő összesen:
Mindösszesen:
16.367.544,-Ft
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2015. január 23.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

2./ Vegyes ügyek
a) Hulladékkezelési megállapodás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a hulladék
elektromos és elektronikai berendezéseket – a hűtők kivételével – az intézmények
közreműködésével összegyűjti és átadja a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. részére.
Az oktatási intézmény papírgyűjtésen kívül más anyagok gyűjtését nem végezheti, ezért az
önkormányzatnak kell megkötni a Kft-vel a szerződést.
Ezt követően ismerteti a hulladékkezelési megállapodás-tervezetet. Javasolja, hogy a testület az
elektronikai hulladékok átadásáról szóló megállapodás-tervezetet fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
3/2015.(I.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata a Selector Kft.-vel (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.;
cégjegyzékszám: Cg. 07-09-017494; adószám: 13208538-2-07; KÜJ szám: 100703007;
képviselő: Fehér Tibor ügyvezető) kötendő, elektronikai hulladékok átadásáról szóló
megállapodás-tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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b) Vállalkozói szerződés
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban részt nem
vett önkormányzatok támogatása terhére, az Adászteveli konyha épületében ablakcserékre került
sor. Ezt követte egy ÁNTSZ ellenőrzés, s előírták az önkormányzat számára, hogy a nyílászárók
beépítése utáni helyreállítási munkákat végeztesse el. A munkára két árajánlatot kért, melyből a
kedvezőbbet választva, megrendelte a munkát. Az árajánlatokat a képviselőkkel előzetesen
egyeztette. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat és a szerződést. Javasolja, hogy a
testület Balassa László kőműves kisiparossal kötött, az adászteveli konyha épület nyílászárók
beépítése utáni helyreállítási munkákról szóló, 2014. december 27. napján kelt vállalkozási
szerződést hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a kedvezőbb ajánlatot benyújtó kivitelezővel lett megkötve a szerződés, ezért annak jóváhagyását támogatja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
4/2015.(I.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Balassa László (8561 Adásztevel, József A. u. 17.)
kőműves kisiparossal kötött, az adászteveli konyha épület nyílászárók beépítése utáni
helyreállítási munkákról szóló, 2014. december 27. napján kelt vállalkozási szerződést
jóváhagyja.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

c) Vízdíj és csatornadíj megtakarítás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy egy külső cég azzal kereste meg, hogy
a vízdíj és csatornadíj megtakarításában tudna segíteni egy víztakarékos szerelvény felszerelésével.
Elmondja, hogy ugyanazt az eredményt tudja produkálni az így felszerelt szerelvény, mint ha nem
lenne, csak kevesebb víz felhasználásával, mivel elporlasztja a vizet. Ez 20-30%-os megtakarítást
jelent, 10 éves garancia mellett. A cég szerint kb. 8-9 hónap alatt térülne meg a szerelvény ára.
Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy a Nuova Energia Kft. 2015.01.16.
napján kelt, vízdíj és csatornadíj megtakarítással kapcsolatos árajánlatát a testület fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a felszerelést.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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5/2015.(I.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata a Nuova Energia Kft. (1077 Budapest, Jósika u.26.,
adószám: 14598234-2-42) 2015.01.16. napján kelt, vízdíj és csatornadíj megtakarítással
kapcsolatos árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés elküldésére.
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

d) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az iskolaudvaron a vízelvezetési munkálatokat nemsokára befejezik. A nyitott árkok elkészültek, akna fedlapot kell még készíteni. Az utcán a rossz állapotban lévő átereszeket kicserélték. Major Zsolt képviselő is sokat segített döngölőgéppel és a nagy
teljesítményű flexszel, a föld elszállításával.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
A tájékoztatóhoz 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 58 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

