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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 2016. június 28. napján 19 óra 

30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal. 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, 

Böröczky Ákos, 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 meg-
állapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A rendkívüli ülést az ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása indokolja.     
A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :              E lő a d ó : 
 
1./  Pályázat – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására                           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: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben 
szereplő napirendi pont tárgyalását. 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről a soron következő, rendes 
ülésen fog beszámolni. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont tárgyalására. 
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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 : Pályázat – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására                            
    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a bel-
ügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által, Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerint meghirdette 
az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázatot. Ennek keretében az 
Adászteveli konyha (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.) vonatkozásában az épület tetőfelújítására, pad-
lás szigetelésére, függő ereszcsatornák cseréjére, az épület külső és belső felújítására, nyílászárók 
cseréjére, villamos- és vízvezeték rendszer felújítására, térburkolat kialakítására, óvodai konyhai 
berendezésekre és eszközökre szeretnének pályázatot benyújtani. Az iparűzési adóerő-képesség 
alapján a támogatottság 95 %-os, tehát 5 % önerőt kellene finanszírozni az önkormányzatnak. A 
pályázatot az ebr 42 rendszeren kell feltölteni, s egy eredeti és két másolati példányban, papír ala-
pon is be kell küldeni. A pályázat elektronikus feltöltésének határideje 2016. június 29. napja, papír 
alapon 2016. június 30-áig lehet megküldeni a pályázatot. A kitöltött adatlap mellett csatolni kell az 
építésre vonatkozó 3 db árajánlatot, ill. eszközbeszerzésre 1 db árajánlatot, a képviselő-testületi ha-
tározatot, 30 napnál nem régebbi, elektronikusan lekért tulajdoni lap másolatot, legfeljebb 10 db 
fotót, az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleményét és a tervezői nyilatkozatot arról, hogy a ter-
vezett beruházáshoz nem kell az építésügyi hatósági engedély. Az eszközökre az építési beruházás 
50 %-áig lehet támogatást igényelni. Erre az EMAXKER Kft. adott árajánlatot, melynek összege: 
4.270.121,-Ft. Az építésre a Florianter Kft., az Alternatívház Kft. és a Neoporház Kft. nyújtotta be 
az árajánlatát. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő jelzi az érintettségét az építési beruházás árajánlatainak elbírálásánál, mivel 
az ő Kft-je is nyújtott be árajánlatot. 

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 dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek 
kell tekinteni.” 

Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az építési beruházási árajánlatok elbírálásánál zárják ki 
Major Zsolt képviselőt 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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli konyha (8561 
Adásztevel, Árpád u. 64.) vonatkozásában az épület tetőfelújítására, padlás szigetelésé-
re, függő ereszcsatornák cseréjére, az épület külső és belső felújítására, nyílászárók cse- 
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réjére, villamos- és vízvezeték rendszer felújítására, térburkolat kialakítására vonatkozó 
árajánlatok elbírálásánál Major Zsolt képviselőt a szavazásból kizárja. 
 

Fodor Béla polgármester az árajánlatok alapján megállapítja, hogy a Neoporház Kft. árajánlata a 
legkedvezőbb, ezért ezt az árajánlatot javasolja elfogadni a testületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 

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

91/2016. (VI.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására” kiírt pályázati támogatással megvalósuló, az Adászteveli 
konyha (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.) tetőfelújítása, padlás szigetelése, függő eresz-
csatornák cseréje, az épület külső és belső felújítása, nyílászárók cseréje, villamos- és 
vízvezeték rendszer felújítása, térburkolat kialakítása munkájára érkezett, azonos mű-
szaki tartalmú árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Neoporház Kft. (8561 Adásztevel, 
Jókai u. 2.) 12.930.251,-Ft-os árajánlatát fogadja el. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2015. július 13. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

   Kelemen László jegyző 
 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ismertetett fejlesztés összegét – a 
rendelkezésre álló árajánlatok alapján – összesen 17.200.372,-Ft-ban, azaz Tizenhétmillió-
kettőszázezer-háromszázhetvenkettő forintban javasolja megállapítani. Az igényelt támogatás (95 
%): 16.340.353,-Ft, azaz Tizenhatmillió-háromszáznegyvenezer-háromszázötvenhárom forint. Ja-
vasolja, hogy a képviselő-testület a pályázat 5 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére -
860.019,-Ft-ban, azaz Nyolcszázhatvanezer-tizenkilenc forintban biztosítsa. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a határozat meghozatalát. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hatalmazza fel a polgármestert, hogy az ismertetett fejlesztési célok megvalósítása érdekében a pá-
lyázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
92/2016.(VI.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter  
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– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által, 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellék-
let II. 7. pont szerint meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásá-
ra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében az Adászteveli konyha (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.) vonatkozásá-
ban az épület tetőfelújítására, padlás szigetelésére, függő ereszcsatornák cseréjére, az 
épület külső és belső felújítására, nyílászárók cseréjére, villamos- és vízvezeték rendszer 
felújítására, térburkolat kialakítására, óvodai konyhai berendezésekre és eszközökre pá-
lyázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló áraján-
latok alapján – összesen 17.200.372,-Ft-ban, azaz Tizenhétmillió-kettőszázezer-
háromszázhetvenkettő forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (95 %): 16.340.353,-Ft, azaz Tizenhatmillió-
háromszáznegyvenezer-háromszázötvenhárom forint. 

                   A képviselő-testület a pályázat 5 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére - 
860.019,-Ft-ban, azaz Nyolcszázhatvanezer-tizenkilenc forintban biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési célok megva-
lósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gon-
doskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat vég-
rehajtásáról gondoskodjanak. 

                   Határidő: 2016. június 29. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
 
 
 
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 20 óra 17 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


