
Szám: 82-10/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D Á S Z T E V E L  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 12. napján 18 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
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. július 12. 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, 

Böröczky Ákos, Major Zsolt és Németh József képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főea. 

  
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 ülés összehí-
vását a súlykorlátozással kapcsolatos rendelet elfogadása és a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra” pályázat benyújtása indokolja. A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja meg-
tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :        E lő a d ó : 
 
1./ Az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének Fodor Béla    
     súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasz-   polgármester     
     nálásának rendjéről szóló rendelet                                                       
      
2./ A szociális étkezők térítési díjának megállapítása  Fodor Béla    
  polgármester     
 
3./ Gördülő Fejlesztési Terv módosítása Fodor Béla    
  polgármester 
 
4./ Az Adászteveli Óvoda 2015/2016. nevelési év beszámolója Fodor Béla    
  polgármester 
 
5./ Vagyonkezelői szerződés megszűnése 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 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 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a 
beszámolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, 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 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 és 87/2016.(V.27.), 88, 89 és 
90/2016.(V.31.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési tele-
pülési támogatás megállapítása; 7 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére 
lakhatási települési 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 : Az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének  

súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről szóló rendelet 

    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy súlykorlátozást vezetnek be a Kossuth 
és Rákóczi utcára, amit rendeletben kell szabályozni. A helyi dolgokat próbálták beilleszteni a tör-
vényi kötelezettség mellé. Későbbiekben lehetőség van a pontosításra. Ellenőrzési szervként a 
rendőrség, a polgármester és a hivatal dolgozói járhatnak el. A rendelet előterjesztését és a rendelet-
tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Szintén megkapták a Kúria dön-
tését, mely kimondta, hogy az önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi közút fenntartása és 
üzemeltetése körében kötheti a közút használatát engedélyéhez, ugyanakkor nincs törvényi felha-
talmazása úthasználati díj megállapítására. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester jelzi, hogy a rendelet-tervezetben rosszul szerepel az utcanév, 
Árpád helyett a Rákóczi utcában vezetnek be súlykorlátozást. 
 
Böröczky Ákos képviselő elmondja, hogy az engedély jól van szerkesztve, de nem szerepelnek 
benne a használatának szabályai. Kérdezi, hogy bírságot nem lehet kivetni a szabálytalankodó sofő-
rökre?  
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzattól nem csak engedélyt kap a 
kérelmező, hanem határozatot is, amiben részletesen szerepelnek a rendeletben elfogadott szabá-
lyok. Önkormányzati rendelet szabálysértési szakaszt nem tartalmazhat. A szabálytalankodó sofő-
rök ellen feljelentést lehet tenni. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő megkérdezi, hogy a polgárőröket nem lehet betenni az ellenőrzési szervhez? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy ők nem minősülnek hatóságnak, így nem ellenőrizhet-
nek. 
 
Hozzászólások: 
 
Böröczky Ákos képviselő véleménye szerint az aratás ideje alatt be lehetne engedni a gépeket, utá-
na meg másfelé kell irányítani őket. 
 
Fodor Béla polgármester megemlíti, hogy az engedélyt vissza is lehet vonni. Akinek abban a két 
utcában van a telephelye, ők megkaphatnák egész évre az engedélyt. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

8/2016. (VII.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közleke-
désének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználá-
sának rendjéről 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

2./ N a p i r e n d : A szociális étkezők térítési díjának megállapítása  
    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt évben megállapították már 
az étkezési térítési díjakat. A törvény előírja, hogy ezeket évente felül kell vizsgálni, azokból a költ- 
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ségekből, melyek az előző évben keletkeztek. Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyes kolléga ké-
szítette el a számítást. A szolgáltatási önköltséget a ráfordított költségek és az étkezési adagok há-
nyadosa adja. A számított étkezési térítési díj azonos a tavalyi összeggel, 472,-Ft. Az önkormányza-
ti támogatás változatlanul 12,-Ft/adag, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a rendeletét nem 
kell módosítani. A térítési díj számítást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a számítást. Javasolja, hogy a képviselő-testület a szociális étkezők 
térítési díja és a szolgáltatási önköltség számítását fogadja el. 
 
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: 

 
93/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 20. napján kelt, az 
adászteveli szociális étkezők térítési díja és a szolgáltatási önköltség számítását elfogad-
ja. 
A számítás a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2016. július 27. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
 

3./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv módosítása  
    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2016-2030. közötti időszakra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervet már korábban jóváhagyta a képviselő-testület, amit a Vízmű is jóváha-
gyott. Ennek a tervnek a módosítása szükséges. A Pápai Vízmű Zrt. előterjesztésének másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előter-
jesztést. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően, hozza meg a határozatát a képviselő-
testület.  
 
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: 

 
94/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése alapján, a 2016. évre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervét – az előterjesztésnek megfelelően - az SZ02 víziközmű-
rendszer tekintetében módosítja. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítási kérelmet – a Pápai Vízmű Zrt., mint 
víziközmű-szolgáltató útján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
nyújtsa be. 
A 2016. évre vonatkozó, módosított Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét 
képezi. 

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

                   Határidő: 2016. július 27. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 

 
 

4./ N a p i r e n d : Az Adászteveli Óvoda 2015/2016. nevelési év beszámolója 
    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda vezetője elké-
szítette az intézmény 2015/2016. nevelési év beszámolóját, melyet képviselők előzetesen megkap-
tak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Azt gondolja, hogy a lé-
nyeges dolgok szerepelnek a beszámolóban. A gyermeklétszám is kedvezően alakul. Köszönetét 
fejezik ki az óvodai dolgozóknak. Falunap után, augusztus 8-tól augusztus 26-ig lesz leállás az óvo-
dában. Ez idő alatt szeretné a belső munkálatokat elvégeztetni, a vízvezetékek cseréjét, falak festé-
sét. Tavaly a külső felújítás után ezekre sajnos nem került sor. Javasolja, hogy a beszámolót fogadja 
el a testület. 
 
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: 

 
95/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 2016. jú-
nius 20. napján kelt, 2015/2016. nevelési év beszámolóját elfogadja. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
                   Határidő: 2016. július 27. 
                   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                 Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d : Vagyonkezelői szerződés megszűnése 
    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy egy évi szünetelést követően – megfe-
lelő számú beiratkozó hiányában -, a 2016/2017. tanévben sem folytatódik a köznevelési tevékeny-
ség az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Adászte-
veli Tagintézményében. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése alapján a tagintéz-
ményt törölni kell a nyilvántartásból. A törléssel egyidejűleg a 2015/2016. tanév végével megszűnik 
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az ingatlanban az állami köznevelési feladat ellátása. A KLIK 2016. július 1. napjával átru-
házza az önkormányzatra az ingatlan 1350/3064 tulajdoni hányadának (a benne található ingósá-
gokkal együtt) birtokát. A képviselő-testület korábbi ülésén már tárgyalta a megállapodást. Tájékoz-
tatja a jelenlévőket, hogy a KLIK-kel a készleteket leltározásáról leltárfelvételi ív, a mérőórák állá-
sáról jegyzőkönyv készült, az önkormányzat részéről a megállapodás aláírása megtörtént. Az aláírt 
és a KLIK jogásza által ellenjegyzett megállapodásnak kell megérkeznie az önkormányzathoz. Az 
iskola épületében takarítási és karbantartási munkálatokat kell majd elvégezni. Gondolkodni kell a 
képviselő-testületnek arról, hogyan hasznosítsák a jövőben az épületet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
A napirendi pont előterjesztéséhez hozzászólás nem volt. 
 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
a) Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást. Elmondja, 
hogy a Művelődési Ház középső termét, a tanácstermet szeretnék felújítani, melynek keretében len-
ne járólapozás, burkolat leszedése, lámpatestek cseréje, vízvezetékek festése és mosogató cseréje. A 
tükör visszakerülne az iskolába. Projektort és székeket is szeretnének venni. A pályázat összköltsé-
ge 1.412.831,-Ft, ebből önerő 10%, ami 141.283,-Ft. Ezt követően részletesen ismerteti a 
NEOPORHÁZ Kft költségvetését és az SW SYSTEMS Kft. árajánlatát. A pályázat benyújtásának 
határideje július 15-e. Javasolja a következő határozat meghozatalát: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a bel-
ügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint meghirdetett 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében az Adászteveli Művelődési Ház kisterme felújítására (lámpatestek, padlóburkolat 
és mosogató cseréje, lábazat burkolat kiépítése, festés, belső nyílászárók és fűtéscsövek mázolása, 
vakolatjavítás) és berendezéseire (projektor és kiegészítői, tárgyaló székek és asztalok) pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló költségvetés és ár-
ajánlat alapján – összesen 1.412.831,-Ft-ban, azaz Egymillió-négyszáztizenkettőezer-
nyolcszázharmincegy forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 1.271.547,-Ft, azaz Egymillió-kettőszázhetvenegyezer-
ötszáznegyvenhét forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére -141.284,-Ft-
ban, azaz Egyszáznegyvenegyezer-kettőszáznyolcvannégy forintban biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési célok megvalósítása érde-
kében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
96/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere 
– a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyar-
ország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. 
a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot 
megpályázza. 
Ennek keretében az Adászteveli Művelődési Ház kisterme felújítására (lámpatestek, 
padlóburkolat és mosogató cseréje, lábazat burkolat kiépítése, festés, belső nyílászárók 
és fűtéscsövek mázolása, vakolatjavítás) és berendezéseire (projektor és kiegészítői, tár-
gyaló székek és asztalok) pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló költség-
vetés és árajánlat alapján – összesen 1.412.831,-Ft-ban, azaz Egymillió-
négyszáztizenkettőezer-nyolcszázharmincegy forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 1.271.547,-Ft, azaz Egymillió-kettőszázhetvenegyezer-
ötszáznegyvenhét forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2016. évi költségvetése terhére -
141.284,-Ft-ban, azaz Egyszáznegyvenegyezer-kettőszáznyolcvannégy forintban bizto-
sítja. 
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. július 15. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Előfizetői keretszerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő 
Előfizetői keretszerződés-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a keretszerződés-tervezetet. Elmondja, hogy a szerződés a korábban 
ismertetett kondíciókat tartalmazza. Két önkormányzati telefonnal fogják indítani, utána 
csatlakozhatnak a többiek, ami a szerződés befogadásától számítva 1-2 héten belül kezdődhet. Az 
önkormányzat a hivatali dolgozókra, képviselőkre és civil szervezetekre szeretné kiterjeszteni. 
Javasolja, hogy az előfizetői keretszerződést fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazat-
tal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
97/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt-vel  
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kötendő, mobiltelefon-szolgáltatással kapcsolatos, ICCM 3145112/2016. számú, Előfi-
zetői keretszerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Előfizetői keretszerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat vég-
rehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 27. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Urnafal kialakítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pákozdi Ervin kőfaragó 26.000,-
Ft/fülkéről szóló urnafal árajánlatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Idő-
közben az urnafal alapozási munkák megtörténtek, a füvesítésre majd később kerül majd sor. Ezt 
követően részletesen ismerteti az árajánlatot. Elmondja, hogy 20 fülke kerül kialakításra, melyek 
között lesz dupla is. Az urnafal költsége 510.000,-Ft lesz. Nem a földtől indul, hanem egy lábazaton 
fog állni. A munkálatok gyöngykavicsos járólap lerakásával fognak bezáródni. Javasolja a képvise-
lő-testületnek, hogy az árajánlatot fogadják el. 
 
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: 

 
98/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pákozdi Ervin (8564 Ugod, 
Klapka u. 27.) kőfaragó 2016. június 20. napján kelt, urnafal készítésre vonatkozó ár-
ajánlatát elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. július 27. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Ingatlanrészek ajándékozása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Szautner-Vizi Katalin és társai 
ajándékozási kérelmét a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
420 hrsz-ú, 115-116 m2 nagyságú földterületről (akácosról) van szó, ami a József Attila 1. és 2. 
kereszteződésénél található. Az egyik részének 3 tulajdonosa szeretné az önkormányzatnak 
ajándékozni az ingatlanrészeit. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az ajándékozás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése ügyvédi 
ellenjegyzéssel ellátott ajándékozási szerződéssel történhet, melynek költségeit ki kell fizetni. Ezt 
követően 6.600,-Ft hrsz-enként a földhivatali bejegyzés illetéke. Véleménye szerint, ha az 
önkormányzat tulajdonában lenne a terület, akkor pihenőhelyet lehetne kialakítani paddal és sze- 
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métgyűjtővel. Megígéri, ha felhatalmazza a testület, a társtulajdonosokat is felkeresi, hogy nem 
akarják-e ők is az önkormányzatnak ajándékozni az ingatlanrészüket. Javasolja a felkínált 
ingatlanrészek ajándékként történő elfogadását.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester szintén egyetért az ajándék elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
99/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete ajándékként elfogadja a tulajdo-
nosok által felajánlott, alábbi, adásztevel 420 hrsz-ú ingatlanrészeket: 
dr. Kocsis Zoltánné       3/24, 
Gyimóthy Károlyné       6/24,  
Szautner-Vizi Katalin    3/24. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan többi résztulajdo-
nosát is keresse meg, hogy nincs-e nekik is ajándékozási szándékuk az önkormányzat 
felé. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az ajándékozás 
lebonyolítása ügyében intézkedjenek. 
Határidő: 2016. július 27. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Bakony-ér híd felújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
településről kivezető, a Rákóczi utca folytatásában lévő meliorációs utat átszelő patak hídját az arra 
közlekedő, nehéz mezőgazdasági gépek tönkretették. A híd szerkezete veszélyes állapotú, forgalom 
elől el kell zárni, ami meg is történt. Szakértőt kért fel az önkormányzat, hogy megállapítsa, milyen 
formában lehet a hidat helyreállítani, s ennek milyen költsége lenne. A szakértői díj 40.000,-Ft + 
ÁFA, amit ki kell fizetnie az önkormányzatnak. Ezt követően részletesen ismerteti a tartószerkezeti 
szakértői véleményt és költségbecslést. A híd felújítására csak magas költségek mellett kerülhetne 
sor, amit az önkormányzat a gazdák segítségével önerőből nem tudna finanszírozni. Reméli, hogy 
írnak ki ilyen tárgyban pályázatot. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál Boldizsár Gáborral 
egyeztetett, aki jövő héten tudna jönni, felmérni a terepet. Utána a gazdákkal is le tudna ülni tanács-
kozni a továbbiakról. Javasolja, hogy a szakértői díjat fogadja el a testület. 
 
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: 
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100/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Péter okleveles építő-
mérnök, 8192 Hajmáskér, Zrínyi M. u. 13. sz. alatti lakos Adásztevel, 087 hrsz. alatt 
fekvő, önkormányzati Bakony-ér híd 40.000,-Ft + ÁFA összegű, tartószerkezeti szakér-
tői véleményét elfogadja, azt 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A szakértői vélemény a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a számla ki-
egyenlítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 27. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

f) Adászteveli SE támogatás kéreelme 
 
Fodor Béla polgármester ismerteti az Adászteveli SE elnöke, Piszker Tihamér támogatás kérel-
mét. Elmondja, hogy az Adászteveli Sportegyesület 2013-ban TAO-s pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat két részből állt, az egyik egy szociális blokk (WC) építés, 
a másik eszközbeszerzés, vásárlás. A benyújtott pályázaton az építés 30%-os kötelező önrész bizto-
sítása az egyesület tagjainak, támogatóinak társadalmi munkájával került beépítésre. A sportfejlesz-
tési programot az MLSZ ennek megfelelően elfogadta. 2015-ben került sor a pályázat elszámolásá-
ra. Az elszámolást az MLSZ nem fogadta el, mert az önrészt szerintük (pályázati kiírásra hivatkoz-
va) társadalmi munkával nem lehet kiváltatni, és hiánypótlást küldött az egyesületnek, hogy a társa-
dalmi munkát számlával számolják el. Az egyesület arra hivatkozott, hogy az elfogadott koncepció-
ban társadalmi munka van megjelölve, ezt másképp nem tudja elszámolni. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma végezte az elszámolás ellenőrzését, ők hajtják végre a Magyar Labdarúgó Szövetség 
döntéseit. Az elszámolást elfogadták, de a támogatás maradványpénzeként 362.936,-Ft-ot vissza 
kell fizetni, amire 10 nap határidőt adtak. Ha nem fizetnek, akkor végrehajtási eljárást indít a Mi-
nisztérium a Sportegyesület ellen. Visszafizetés esetén az egyesület működésképtelenné válna, mi-
vel jelenleg 400.000,-Ft pénzösszeggel rendelkezik számláján, és a 2016-2017. évi bajnokság indu-
lásához a maradványpénz nem elég. Tájékoztatja továbbá a tisztelt Testületet, hogy a szociális 
blokkot nem csak az egyesület használja. A települési rendezvényeken (falunap, gyereknap, óvodai 
rendezvény, civilszervezetek) is használják az építményt. A sporttelep a falué, az önkormányzat tu-
lajdonában áll, mely indokolja azt, hogy az önkormányzat vállalja át az említett önrész visszafizeté-
sét. Javasolja, hogy önkormányzati támogatásként az egyesületnek ezen összeg kerüljön támogatás-
ként átutalásra. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát, különben az SE működésképtelenné 
válna, s megszűnne a faluban a sportélet. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
101/2016.(VII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE részére, a TAO 
pályázat elszámolásának maradványpénze, az el nem fogadott 392.936,-Ft önrész  
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visszafizetési kötelezettségét – a 2016. évi költségvetése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az önrész határ-
időben történő átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. július 27. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) Polgármesteri tájékoztató 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az „Adósságkonszolidációban nem ré-
szesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” pályázat I. fordulójából még 3.300 
ezer Ft nem került felhasználásra. Ezt a keretet a volt Idősek Otthona épületének festési munkáira, 
villany- és vízvezetékek cseréjére és fűtéskorszerűsítésére, belső és külső falak szigetelésére szeret-
ne fordíttatni. A karborobot kazánt mindenképpen ki kell cserélni. Ezeket a munkálatokat külsős 
vállalkozóval kívánja elvégeztetni. Kérdés, hogy egy vállalkozóval, vagy a munkálatok szétdarabo-
lásával oldják-e majd meg. A konyha leállására falunap után kerül sor. Akkor az átjárót kell rendbe 
tenni. A pályázattal 2016. december 31-ig el kell számolni. 
A II. forduló pályázati benyújtási határideje 2016. augusztus 31-e. Arra gondolt, ha nem nyernek a 
konyha felújításos pályázaton, akkor ezt megpályázhatnák. Ha nyernek azon a pályázaton, akkor 
járdák felújítására szeretné benyújtani a pályázatot. Javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Elmondja, hogy Németbánya Község Önkormányzat polgármestere hívja a képviselőket főzőver-
senyre, ami július 16-án, a Németbányai Napokon kerülne megrendezésre. A versenyzők hozott 
alapanyagból főznének. Javasolja a főzőversenyen való részvételt. 
 
Az útőr program keretein belül, folyamatosan töltik murvával az útpadkák melletti területeket. A 
facsemetéket elültették. A Gábor Áron utcában az aszfalt megült, a kijavítására meleg aszfaltot sze-
retne vásárolni. 10 hulladékgyűjtő edény elhelyezésére is van lehetőség, az a kérdés, hova kerülje-
nek kihelyezésre? A hivatal elé, a sportpályára, a játszótérre, a pihenőhelyekre, temetőkbe, a ravata-
lozóhoz és a parkolókra gondolt. 
 
A falunapi program nagyjából összeállt, már csak finomítani kell még rajta. A kulturális programok 
fél 3-kor kezdődnének. A fellépőknek és a megjelent lakosságnak a konyhásokkal készítenék el az 
ételt. Az italok árulására mind a két kocsmáros jelentkezett. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodja-
nak, melyik jelentkezést fogadják el. Ezt követően részletesen ismerteti a falunap programját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó hozzászólásában elmondja, hogy az „Adósság-
konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” pályázat 
támogatói okiratát 2 alkalommal lehet majd módosítani. 
 
Böröczky Ákos képviselő véleménye szerint a templomhoz is lehetne kihelyezni szemetes kukát. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív köz- 
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reműködést, s a testületi ülést 20 óra 55 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


