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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. szeptember 29. napján 18 

órakor 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, mivel csak Böröczky Ákos képviselő hiányzik, aki 
előzetesen kimentette magát, munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen.  A 
rendkívüli ülés összehívását a rendelet elfogadása és az ASP pályázattal kapcsolatos döntések 
indokolták. 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./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról                            Fodor Béla                                                                                                                 
     és kialakításáról szóló rendelet                                                                         polgármester 
                                                                                                                            
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                   Fodor Béla                                
                                                                                                                                polgármester                                                                                                                                                           
      
3./ Pályázat – Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegé-                    Fodor Béla                                
     szítő támogatásra                                                                                               polgármester                                                                                      
      
4./ 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. 
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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 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 
103 és 104/2016.(VII.10.), 105, 106, 107, 108, 109, 110 és 111/2016.(VIII.24.), 112, 
113 és 114/2016.(IX.8.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 53 fő részére tanévkezdési települési tá-
mogatás megállapítása; 10 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 6 fő részére rend-
kívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 
fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére kamatmentes kölcsön 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 egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló rendelet 
    E lő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy dr. Döbrönte József fogorvossal egyez-
tetett és ő hozzájárulna ahhoz, hogy Adásztevel fogorvosi ellátását Ugod lássa el. A fogorvos úr el-
mondta, hogy Ugodban nincs mindig rendelés, így a másik körzetbe, Marcaltőre, vagy Vaszarra 
kellene elmenni a lakosoknak az ellátásukhoz. Az önkormányzat térítési díjat fizet a doktor úrnak, 
mert Adásztevel vállalásával nem kap a falura normatív állami támogatást, ami éves szinten 250-
260 ezer Ft-ot jelent. Ezzel ellentétben, az ugodi fogorvos kapna normatívát a MEP-től, mert a 
3000-3500 fős támogatottsági létszám alatt maradna. Ezt követően részletesen ismerteti az előter-
jesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a rendelet-tervezetbe a pápai körzet került bele, 
mert a jelenlegi állapotot ez tükrözi. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, ha nincs Ugodban rendelés, akkor a falubeliek, 
hogy fognak máshova elmenni? 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester véleménye szerint maradjon a pápai fogorvossal történő fel-
adatellátás. 
 
Németh József képviselő egyetért az alpolgármester asszonnyal, és a rendelet-tervezet elfogadásá-
val. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2016.(IX.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításá-
ról és kialakításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás nyilatkozatát, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy csatlakozzanak a 
pályázathoz, s a nyilatkozatban foglaltakat fogadja el a testület. A pályázati kiírásra minden évben 
érkezik pályázat, s az önkormányzat mellett az állam is támogatja a felsőoktatási hallgatókat. 
 
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: 
 

115/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően, 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit el-
fogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települé-
si önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati 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.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatáro-
zott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázati csatlakozásról határidőben gondoskodja-
nak. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Pályázat – 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 
     E l ő a d ó:     Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belügyminiszter által meghirdetett, 
az ebr42 rendszeren és a MÁK-hoz papír alapon benyújtandó pályázat határideje 2016. szeptember 
30-a, ill. október 3. napja. Az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települések esetében van 
újra lehetőség szociális tűzifavásárlásra. Ugyanúgy, mint tavaly, megvan azoknak a köre, akik 
előnyt élveznek. Az önkormányzat a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 80 
év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján 88 erdei m3 kemény lombos fafajta beszer-
zésére jogosult. Mivel a 105/2015.(IV.23.) Kormányrendelet mellékletében szereplő, jelentős mun-
kanélküliséggel sújtott települések között Adásztevel nem szerepel, ezért 1.000,-Ft/erdei m3 + áfa 
önerőt kell biztosítani. A támogatás 14.000,-Ft/erdei m3 + áfa összegű lesz, tehát 15.000,-Ft/erdei 
m3 + áfa összegből kell beszerezni a fát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gától. A fuvarköltséget is az önkormányzatnak kell átvállalnia, valamint azt a feltételt is teljesíteni 
kell, hogy a támogatottaktól nem kér ellenszolgáltatást. A tűzifa támogatás helyi szabályairól majd 
rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek. A tűzifa kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gon-
doskodni kell. 
Javasolja a testületnek, hogy nyújtsák be igényüket a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra, vállalják az önrészt és a pályázati feltételeket. 
 
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: 
 

116/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete belügyminiszter által meg-
hirdetett „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló-
dó kiegészítő támogatásra, 88 erdei m3 maximálisan igényelhető mennyiségre benyújtja 
igényét.  
Az önkormányzat a fenti tűzifavásárlás támogatási igényre jutó 111.760,-Ft önrészt és a 
tűzifa fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgálta-
tást nem kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondos-
kodjanak. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pályázat – Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjeszté-

séhez  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kormány a Partnerségi 
Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az 
adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt 
felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. 
Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése 
is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségével élve, országos 
szinten. Ezért írták ki a pályázatot, melynek keretében lehetőség nyílik eszközbeszerzésre (számító-
gép, laptop, monitor, kártyaolvasó, nyomtató, szünetmentes tápegység stb.), szabályzatok 
módosítására, az ügyintézők továbbképzésére, a szakrendszerek adatainak „átfordítására” 
(migrációjára), a rendszer kialakítására, tesztelésére és élesítésére. Ezt követően részletesen 
ismerteti a pályázatot és a költségvetést. 
 
aa) Felhatalmazás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati felhívás alapján, a 
támogatási kérelem benyújtásakor – mellékletként – csatolni szükséges a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-
testületi felhatalmazást. Ennek a határozatnak a tervezetét a napokban küldte meg a 
belügyminisztérium az önkormányzatoknak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő 
határozati javaslatot fogadják el: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak sze-
rint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségnek eleget tehessen, fel-
hatalmazza Fodor Bélát, Adásztevel település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye sze-
rinti önkormányzat polgármesterét, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó ön-
kormányzatok nevében, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű, „Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, a támogatási jogvi-
szony létrejötte esetén, a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, Adásztevel 
Község Önkormányzata, mint a közös önkormányzati hivatal tagja nevében és javára. 
 
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: 
 

117/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az ön-
kormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez törté-
nő csatlakozási kötelezettségnek eleget tehessen, felhatalmazza Fodor Bélát, Adásztevel  
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település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgár-
mesterét, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok 
nevében, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű, „Csatlakozási konstrukció az ön-
kormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, a támoga-
tási jogviszony létrejötte esetén, a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gya-
korolja, Adásztevel Község Önkormányzata, mint a közös önkormányzati hivatal tagja 
nevében és javára. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ab) Pályázat benyújtása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázatíró majdnem a maximálisan 
igényelhető támogatással állította össze a pályázatot. A hivatal dolgozói biztosították a pályázatíró 
részére a szükséges információkat, az informatikai szakmai részhez pedig a hivatallal kapcsolatban 
álló informatikai szakember szolgáltatta az adatokat. Javasolja a testületnek, hogy a pályázat 
benyújtásához hozzák meg a következő határozatot: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra. 
A pályázat megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzat csatlakozási konstrukciója az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
A pályázat célja: Az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése, az 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó és működtető önkormányzatok az önkor-
mányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. 
Pályázat során megvalósítandó tevékenységek: 

1.     SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése  
1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása  
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakí- 
                 tása  
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja  
1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás  
1.6 Tesztelés, élesítés  

2.     PROJEKTMENEDZSMENT 
3.     HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 
4.     KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 
A csatlakozási konstrukció teljes bruttó költsége:                      5.985.077,- Ft 
Igényelt pályázati támogatás összege:                                        5.985.077,- Ft 
Önkormányzati önerő összege:                                                                 0,-Ft 
Támogatási intenzitás:                              100% 
Előleg:                                                      100% 

A projekt befejezési ideje:        legkésőbb 2018. június 30. 
Fenntartási kötelezettség:            nem releváns 
Biztosítéknyújtási kötelezettség: nem releváns 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásá-
ról gondoskodjon. 
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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: 
 

118/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályáza-
tot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az ön-
kormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra. 
A pályázat megnevezése: Adásztevel Község Önkormányzat csatlakozási konstrukciója 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
A pályázat célja: Az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 
bevezetése, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó és működtető ön-
kormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósítá-
sával. 

                   Pályázat során megvalósítandó tevékenységek: 
1. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 

1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése  
1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása  
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek  

       kialakítása  
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja  
1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás  
1.6 Tesztelés, élesítés  

2. PROJEKTMENEDZSMENT 
3. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 
4. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A csatlakozási konstrukció teljes bruttó költsége:                      5.985.077,- Ft 
Igényelt pályázati támogatás összege:                                        5.985.077,- Ft 
Önkormányzati önerő összege:                                                                 0,-Ft 
Támogatási intenzitás:                              100% 
Előleg:                                                      100% 
A projekt befejezési ideje:        legkésőbb 2018. június 30. 
Fenntartási kötelezettség:            nem releváns 
Biztosítéknyújtási kötelezettség: nem releváns 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő:   2016. szeptember 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

 
 
ac) Pályázatírás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázatíró hölgy a pályázat megírá-
sáért csak egy jelképes összeget kér. Ennek a költségét, a 40.000,-Ft-ot az önkormányzat fizeti ki. 
Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az áraján-
latot fogadják el. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

119/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karmacsi Zita (1131 Buda-
pest, Tatai u. 118/A.) pályázati tanácsadó a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
pályázati felhívással kapcsolatos, 2016. szeptember 26. napján kelt, 40.000,-Ft összegű, 
pályázatírásra vonatkozó árajánlatát elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatíróval kötendő szerződés 
aláírására. 
Határidő:  Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

 
 
b) Felnőttképzési szerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közművelődési szakember Nemzeti 
Művelődési Intézet által szervezett OKJ-s képzése költségeinek átvállalásáról márciusban döntött 
már a testület. Elkészült Horváth Klaudia felnőttképzési szerződése, amelynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a 
szerződést. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a javaslatot. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

120/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési Inté-
zet (1011 Budapest, Corvin tér 8.) és Horváth Klaudia 8561 Adásztevel, Árpád u. 100. 
szám alatti lakos között létrejött, 2016. augusztus 31. napján kelt felnőttképzési szerző-
dést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 14. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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c) Kazán vásárlása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a leendő hivatali épületbe, a 23 éves 
karborobot kazán helyett kazán vásárlását határozta el a testület, a 2014. évi, adósságkonszolidáció-
ban részt nem vett önkormányzatok támogatása pályázati keretből. Major Zsolt képviselő úrral Sop-
ronban jártak, megtekintették a TROTEX 50 tipusú kazánt, melyet 2016. szeptember 27. napján 
megrendelt. Elmondja, hogy a kazán tartályába 0,2 m3 fát lehet beletenni, vegyes tüzelésű kazán. 
Falvastagsága 10 mm, hőálló kerámiával védett a fala. Feltöltött állapotban 10-12 órát lehet vele 
tüzelni, maximum 400 m2 területet tud befűteni. Automatikával fel van szerelve, hatásfoka nagyon 
jó. 5 év garanciát vállal a gyártó. A karbantartó Ajkáról fog jönni a kazán beüzemelésére. A kazán 
bruttó ára a szállítási költséggel – kiegészítő tartály nélkül – 1.003.797,-Ft. Ezt követően részletesen 
ismerteti a megrendelését. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megrendelést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

121/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester 
2016. szeptember 28. napján kelt, bruttó 1.003.797,-Ft összegű, Kolton Trotex 50 típusú 
kazán megrendelését jóváhagyja. 
A megrendelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 14. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány támogatási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a közalapítvány kérelmét, mely-
nek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy azokat a cé-
lokat, amelyeket meghatároztak az alapszabályukban, azokat el is végzik. A költségvetésbe 50.000,-
Ft támogatást terveztek. Javasolja, hogy a közalapítvány részére 50.000,-Ft támogatást állapítsanak 
meg. A közalapítvánnyal kötendő megállapodásban rögzítsék, hogy a támogatás célja : a közalapít-
vány működésének támogatása. Feltételként kössék ki, hogy a támogatás 

a)  feltétele: a célnak való megfelelés, 

b)  felhasználásának határideje: 2016. december 30., 

c)  pénzügyi elszámolásának módja: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 

d) elszámolásának határideje: 2017. január 15.  

 
Ha a kötelezettségeket a közalapítvány nem teljesíti, akkor köteles a támogatást 2017. január 31-ig 
az önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
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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: 
 

122/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért 
Közalapítvány részére – költségvetési előirányzata terhére – 50.000,-Ft támogatást álla-
pít meg.  
- A forrás felhasználásának célja: a közalapítvány 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 módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámoló-

val, 2017. január 15-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötele-

zettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2017. január 
31-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről, és a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2016. október 14. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Az Adászteveli Református Egyházközség rendelete a tulajdonában lévő temetőről és  
    a temetésről 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a temető tulajdonosa a Református 
egyház, neki áll fenn a szabályozási kötelezettsége. Elmondja, hogy az egyházközségi rendelet 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az egyházközség rendeletét. Ő kérte, hogy a köztemetés szabályozása rendeletben 
szerepeljen. Azt szeretné, hogy a gyakorlatban is megvalósuljanak azok a dolgok, amelyek a 
rendeletben szerepelnek. A rendelet mellékletét képezi az egyházközség és az önkormányzat 
korábbi megállapodása is. Javasolja, hogy a temetőről és a temetésről szóló, egyházközségi 
rendeletet hagyják jóvá. 
 
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: 
 

123/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli Református 
Egyházközség tulajdonában lévő, Adásztevel 7 hrsz. alatt fekvő református temetőről és  
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a temetésről szóló, 2016. szeptember 4. napján kelt egyházközségi rendeletet jóváhagy-
ja.  
A rendelet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 14. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Fogorvosi körzet váltás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy korábban felmerült a fogorvosi körzet 
váltás lehetősége. Jelenleg a dr. Döbrönte József fogszakorvos a község fogorvosa. Az egészség-
ügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet tárgyalásánál már 
szólt néhány szót a fogorvosi ellátásról. Elmondja, hogy a jelenlegi, pápai fogorvosi körzethez tar-
tozás előnye, hogy a rendelési idő folyamatos, a helyettesítés állandóan biztosított, s Pápa közel van 
Adásztevelhez, a tömegközlekedés nagyon jó. Javasolja, hogy a Pápa, Bástya u. 32. székhelyű                     
fogorvosi körzetből ne lépjenek ki, továbbra is dr. Döbrönte József fogszakorvossal láttassák el a 
fogorvosi feladatokat. 
 
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: 
 

124/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8500 Pápa, Bástya u.32. 
székhelyű fogorvosi körzetből nem lép ki, továbbra is dr. Döbrönte József fogszakor-
vossal láttatja el Adásztevel község fogorvosi feladatait. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 14. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Bérleti díj módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a KLIK visszaadta az adászteveli  
iskola épületét és tornatermet. A termet igényelték az adászteveli labdarúgók. Felmerült a kérdés, 
hogy módosítsák-e a 34/2011(IV.05.) önkormányzati határozattal megállapított bérleti díjakat. Ezt 
követően részletesen ismerteti a határozatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester javasolja, hogy ne módosítsák a bérleti díjakat. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

125/2016.(IX.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok – lakás és nemlakás céljára szolgáló helyiségek -, termőföldek 
34/2011.(IV.05.) határozatával megállapított bérleti díjait nem módosítja, azokat hatá-
lyában fenntartja. 
A 34/2011.(IV.05.) határozat e határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. október 14. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy sajnos az óvoda konyha pályázatukat elutasították. A 
megyében csak 2-3 település nyert támogatást. MVH-nál folyamatban vannak a pályázati kiírások, 
amelyeknél esélyük lehet a pályázatuk támogatására. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a KLIK az iskola épületét visszaadta az önkormányzatnak. A köz-
üzemi szolgáltatóknál az üzemeltető váltás átvezetésre került.  
 
Elmondja, hogy a megrongálódott, veszélyes Bakony-ér hidat a közfoglalkoztatottakkal szétszedet-
te. A gazdák részéről olyan ígéretet kapott, hogy a híd helyreállításának költségeihez hozzájárulnak. 
Szakértői szakvélemény szerint a helyreállítás/építés 10 millió Ft-ba kerülne. 
 
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 19 óra 29 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 
 
 
 


