Szám: 82-6/2016.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 20. napján 18 óra 30 perckor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 20. napján 18 óra
30 perckor megtartott rendkívüli 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 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 megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert csak Böröczky Ákos képviselő hiányzik, aki előzetesen
jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. A rendkívüli ülést az
1. napirendi pont ügyében meghozandó döntés sürgőssége miatt kellett összehívni.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Bakonyszücs és Bakonykoppány községek szennyvízelvezetésének
és tisztításának fejlesztése

Fodor Béla
polgármester

2./ Pályázat – Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Adásztevelen

Fodor Béla
polgármester

3./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatói pályázata

Fodor Béla
polgármester

4./ Rendőrkapitányság Pápa 2015. évi beszámolója

Fodor Béla
polgármester

5./ Adászteveli Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről beszámoló

Fodor Béla
polgármester

6./ Vegyes ügyek

Fodor Béla
polgármester
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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 elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról majd a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 5 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer
kiadási települési támogatás megállapítása; 13 fő részére családi települési támogatás megállapítása;
2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyermeknevelési települési
támogatás megállapítása; 2 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Bakonyszücs és Bakonykoppány községek szennyvízelvezetésének és
tisztításának fejlesztése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében, a KEHOP-2.2.2 számú felhívásra benyújtandó támogatási kérelemmel indul „Béb központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése”, Bakonyszücs és
Bakonykoppány települések csatlakozása az ugodi szennyvíz-rendszerre. A csatlakozó önkormányzatok 40 millió Ft-os költséggel iszapkomposztáló berendezést alakítanának ki, így hatékonyabb
lenne a szennyvízkezelés, mert nem kellene tengelyen a pápai Vízműhöz szállítani az iszapot, s így
költségmegtakarítás is keletkezne. A fejlesztés megvalósítására az érintett önkormányzatoknak konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötniük. Ugod Község Önkormányzata megküldte a
megállapodás-tervezetet. Ezt követően részletesen ismerteti a tervezetet. Elmondja, olyan javaslat is
volt, hogy együttes ülésen fogadják el a megállapodást, de Nagygyimót a saját ülésén szerette volna
tárgyalni a napirendi pontot, ezért nem hívtak össze együttes ülést. Javasolja, hogy fogadják el a
konzorciumi együttműködési megállapodást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a megállapodás elfogadását, s javasolja a testületnek,
hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a megállapodás aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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63/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-2.2.2 azonosítószámú, “Béb központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” támogatási kérelem benyújtására létrehozott konzorciumi együttműködési megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Pályázat – Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Adásztevelen
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata
Pályázatot nyújtott be a TOP 2.1.3-15-VE1 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
pályázati kiírásra, „Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Adásztevelen” címmel. A 100 %ban finanszírozott pályázat teljes költsége: 14.560.192,- Ft. Elmondja, hogy az eredeti pályázat 50
milliós nagyságú volt. Ezt módosították, az esetleges felhőszakadáskor a belvíz keletkezésének
megelőzésére koncentráltak. A Petőfi utcából indulna a vízelvezető árok, a kertek alatt húzódna, s a
Bakony-érig érne. Az övárok nyomvonalán, a nem önkormányzati tulajdonban lévő földterületekről, tulajdonosi hozzájárulás csatolása szükséges a pályázathoz, amelynek beszerzése folyamatban
van. Elmondja, hogy mindenhol probléma a községben a csapadékvíz elvezetése, de a pályázatban
szereplő településrész van a legrosszabb helyzetben. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásáról hozzanak határozatot.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a pályázat benyújtásának szükségességét
vis maiorral is alá tudták támasztani.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
64/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a
TOP 2.1.3-15-VE1 pályázati kiírásra, „Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése
Adásztevelen” címmel.
A pályázat teljes költsége: 14.560.192,- Ft.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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3./ N a p i r e n d : Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázata
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ kiírta a pályázatot a fenntartásában működő Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására, mivel letelt az igazgatói megbízás
időtartama. A jelenlegi igazgató, Csuka Gabriella pályázata érkezett be a pályázati felhívásra, a
KLIK – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. §-a alapján – a vezetői megbízásban való döntéshez figyelembe kívánja venni az érintett települési önkormányzatok véleményét
is. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázatot. Véleménye szerint az igazgató asszony mindig
megoldotta a feladatait, nem került a polgármesterekkel konfliktusba. Javasolja, hogy az iskola
igazgató pályázatát támogassa a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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:
65/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csuka Gabriella 8564
Nagytevel, Kossuth u. 32. szám alatti lakos 2016. évi Ugodi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázatát
támogatja.
A pályázat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Rendőrkapitányság Pápa 2015. évi beszámolója
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte
a 2015. évről szóló beszámolóját. A képviselők a beszámolót előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a körzeti megbízottat is meghívták a mai ülésre, de sajnos más teendői miatt
nem tudott eljönni. Véleménye szerint Adásztevel község biztonságos és élhető település. A beszámoló foglalkozik a társszervezetekkel, megemlíti a polgárőröket is. A rendőrség megköszönte az
önkormányzatnak a támogatását. Az őrs létszámát 6-ról 7-re bővítették. Korrektnek tartja a kapcsolatukat, ha szükség van rendőrökre, mindig jönnek. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót.
Elmondja, hogy a körzeti megbízottak lelkiismeretesen, jól végezték feladataikat, ezért az önkormányzat képviseletében köszönetét fejezi ki. Javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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:
66/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pápa
Adásztevel településre vonatkozó, 2015. évi beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Adászteveli Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről beszámoló
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel SE is megküldte az önkormányzatnak a 2015. évről szóló beszámolóját. A képviselők a beszámolót előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy pályaépítési pályázati kiírásokat is kapott a Sportegyesület, de
ez 40 milliós projekt lenne, s csak 70 %-os támogatottságú. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja, hogy a beszámolót fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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:
67/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló, 2016. február 5. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) A Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelmet a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy az
eddigi támogatás kérelmük a gépkocsik üzemanyag felhasználásának támogatásáról szólt. Szerinte
jól működött ez a támogatási rendszer, a támogatás lehetővé tette a körzeti megbízottaknak, hogy
többet tartózkodhassanak Adásztevelen. Fejlesztések, felújítások voltak a pápai rendőrőrsön, amit
sajnos még nem tudtak befejezni. Mostani kérelmükben a felújítások befejezéséhez kérnek támogatást. Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésébe 50.000,-Ft-ot terveztek erre a célra. Javasolja, hogy – az önkormányzat költségvetése terhére -a körzeti megbízottak személyi felszerelési tárgyainak, info-kommunikációs eszközeinek beszerzésére 50.000,-Ft támogatást nyújtsanak a rendőrségnek.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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:
68/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pápa
adászteveli körzeti megbízottai személyi felszerelési tárgyainak, info-kommunikációs
eszközeinek beszerzésére - költségvetése terhére - 50.000,-Ft támogatást biztosít.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) Adászteveli SE támogatás kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelmet a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy a
civil szervezeteket csak úgy tudja támogatni az önkormányzat, ha kérelmet nyújtanak be. A Sportegyesület a tavalyi évi önkormányzati támogatásáról elszámolt, így kérelmüket elbírálhatja a képviselő-testület. Javasolja, hogy 400.000,-Ft működési támogatást állapítsanak meg az SE-nek, ennyit
terveztek be az önkormányzat költségvetésébe is. Javasolja a támogatási megállapodásban rögzíteni
a következőket:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561 Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére – költségvetése terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg.
- A forrás felhasználásának célja: Adásztevel SE működésének támogatása
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 30.
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
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-

A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval,
2017. március 30-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek
nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017. január 30-ig Adásztevel
Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő egyetért a támogatással. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a
polgármester urat a támogatási megállapodás aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
69/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561 Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére – költségvetése terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg.
- A forrás felhasználásának célja: Adásztevel SE működésének támogatása
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés.
- A forrás felhasználásának határideje: 2016. december 30.
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
- A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. március 30-ig.
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017. január
30-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

c/ Műanyag ülőhelyek igénylése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Nemzeti és Vagyonkezelő
Zrt. kérelmét a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy április 22-ig
kell beérkezni a kérelemnek és a Képviselő-testületi határozatnak az MNV Zrt-hez. Maximum 20
darab széket igényelhetnek, melyek 4-5 évnél nem régebbiek. Ezt követően részletesen ismerteti a
kérelmet. Javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a testület:
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
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Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) vagyonkezelésében lévő, 20 darab műanyag ülőhely ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az 1. pontban megjelölt ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15) pontjában meghatározott sport feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és Adásztevel sportpálya (Adásztevel
06/2 hrsz.) nézőtéri ülőhelyeinek kialakítása, a nézőtér komfortosabbá tétele céljára kívánja
felhasználni.
3. Adásztevel Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését.
4. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ülőhelyeket átvételüktől számított 5 évig nem idegeníti el.
5. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
6. Adásztevel Község Önkormányzat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.
pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül, és a tulajdonosi joggyakorlóval (MNV Zrt.)
szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 5., ill. 2016. augusztus 31.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Német József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
70/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) vagyonkezelésében lévő, 20 darab műanyag ülőhely ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az 1. pontban megjelölt ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15) pontjában
meghatározott sport feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és
Adásztevel sportpálya (Adásztevel 06/2 hrsz.) nézőtéri ülőhelyeinek kialakítása, a
nézőtér komfortosabbá tétele céljára kívánja felhasználni.
3. Adásztevel Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését.
4. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ülőhelyeket átvételüktől számított 5 évig nem
idegeníti el.
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5. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
6. Adásztevel Község Önkormányzat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül, és a tulajdonosi joggyakorlóval (MNV Zrt.) szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 5., ill. 2016. augusztus 31.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

d) Kerékpáros pihenőhely kialakítása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az SMB LEADER levelét. Elmondja, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport kerékpáros projektre szeretné benyújtani a pályázatukat. Vannak kerékpárutak és a bővítésüket is szeretnék, ami majd
Adásztevelt is érintené. Turisztikai helyeket akarnak rácsatlakoztatni a programra. Adásztevel rendezési tervében szerepel egy kerékpárút, ami a sportpálya mellett megy el és összeköti Adásztevelt
Tapolcafővel. Vannak turisztikai helyek, melyek csak Adásztevel település érintésével érhetők el
(pl.: Nagyteveli tó). Adásztevelen is vannak nevezetességek: temetőben lévő síremlékek, a világháborús emlékmű, Komár László szobor, amit az átutazók meg tudnak nézni. Ahol turisztikai látványosság nincs, ott pihenőhely kialakítását tervezik, asztal és pad, tetővel ellátva, szemetes edény,
kerékpártartó és információs táblával. Helyrajzi számot kellett megadni, ami az Árpád utcát jelenti.
Később, pályázati támogatás esetén azt kell majd meghatározni, hogy hol legyen majd konkrétan
kialakítva a pihenőhely. A projekt megvalósítása érdekében az Akciócsoport a pályázat megvalósítása során együtt kíván működni az érintett önkormányzatokkal. Az együttműködési megállapodás
tervezetét megküldték, melyet ezt követően részletesen ismertet. Javasolja, hogy az együttműködési
megállapodást fogadja el a testület, s hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
71/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében, a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport a TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés pályázati kiírásra, „Somló-Marcalmente-Bakonyalja
kétkeréken” projektjének megvalósítására együttműködési megállapodást köt az
Akciócsoporttal.
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A Képviselő-testület Adásztevel településen a kerékpáros pihenőhelyet az Adásztevel
449 hrsz-ú, önkormányzati ingatlanon jelöli ki.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

e) Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Művészeti Alapiskola
Adászteveli Tagintézménye ingatlanának működtetése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a KLIK Pápai Tankerülete igazgatója
az önkormányzattól kért adatszolgáltatást, amiben a következő évek gyermeklétszám alakulására
voltak kiváncsiak. Nem volt olyan év, ahol kiemelkedő lett volna a gyermekek létszáma. A KLIK
elindította az intézmény bezárását. Az általuk működtetett iskola ingatlan nem kerül automatikusan
az önkormányzathoz vissza, a képviselő-testületnek kell elindítani a folyamatot azzal, hogy kéri a
vagyon működtetése átadását, mert 2016/2017. tanévtől nem teljesülnek a tagintézmény működtetéséhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt feltételek. El kell
majd gondolkodni azon, hogyan hasznosítsák majd az épületet. Javasolja, hogy a kérelmüket foglalják határozatba.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, meg kellene majd vizsgálni, hogy az épületben
minden működőképes-e? Csak működőképesen szabad átvenni a KLIK-től, hiszen az önkormányzat
is úgy adta át működtetésre.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
72/2016.(IV.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Adászteveli Tagintézménye
vagyon működtetése átadását kéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai
Tankerületétől (8500 Pápa, Pálos tér 2.), mivel a 2016/2017. tanévtől nem teljesülnek a
tagintézmény működtetéséhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben előírt feltételek.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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f) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy gyermeknap 2016. május 28-án, a falunap 2016. augusztus 6-án, az Idősek Napja pedig 2016. október 22-én kerül megrendezésre
Adásztevelen. Falunapi programok keretein belül kézműves foglalkozás kerül megrendezésre és a
Pápai Jókai Könyvtár támogatásával Greznár Zoltán és Cigányzenekara is színesíti majd a falunapi
programot. Megkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a sztárvendég személyén, vagy a műfajon
gondolkodjanak el. Az Idősek Napján Kovács Arnold fog zenélni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő kérdezi, hogy a falunap időpontja pályázathoz igazodik, vagy valami más
miatt lett erre a napra kitűzve?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy mindig augusztus első szombatján szokott
megrendezésre kerülni a falunap.

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 19 óra 57 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

