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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. november 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 szociális célú tűzifa rendelet elfogadása, valamint a társulási és 
konzorciumi megállapodások módosításai indokolták. 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :  E l ő a d ó : 
 
1./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet                Fodor Béla                                                                                     
                                                                                                                          polgármester 
                                                                                                                            
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátási Társulás Társu-                  Fodor Béla                                
      lási megállapodása módosítása, szociális ellátások intézményi                 polgármester   
      térítési díja megállapítása                                                                                                                                                                                       
      
3./ Konzorciumi megállapodás módosítása                                                        Fodor Béla                                
                                                                                                                           polgármester                                                                                                                                                   
      
4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára                             Fodor Béla                                
                                                                                                                           polgármester                                                                                                                                                           
      
5./ Vegyes ügyek                                                                                                 Fodor Béla                                
                                                                                                                           polgármester         
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             



 3 
                                                            
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 
 

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

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy 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 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 és 125/2016.(IX.29.) számú lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére tanévkezdési települési támo-
gatás megállapítása; 1 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 4 fő támogatásának 
megszüntetése; 189 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 2 fő részére szülési 
települési támogatás megállapítása; 1 fő lakhatási települési támogatás kérelme elutasítása; 2 fő ré-
szére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 2 fő szociális étkeztetése engedélyezé-
se. 
 
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 : A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
   E l ő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a rendelet-
tervezetet, a tavalyi tűzifa rendelet szabályozását vették át. A jövedelemkorlátokat egyedülállónál 
71.250,-Ft-ban, a családban élőknél 57.000,-Ft-ban húznák meg. Ha magasabb határt állapítanak 
meg, akkor sokan megfelelnek a feltételeknek, s a pályázaton 44 m3 fát több felé kellene majd osz-
tani, így egy főnek csak minimális tűzifa adható. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést 
és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Kelemen László jegyző kiegészítésében elmondja, hogy a kérelmeket december 31-ig adhatják 
majd be. 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kell a rendeletbe jövedelemkorlát? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy nem kötelező, de az önkormányzatoknak kell 
megállapítani a tűzifára való jogosultság feltételeit. Ha nem lenne jövedelemkorlát meghatározva, 
bárki benyújthatná a kérelmét, s sokkal több kérelmező kérelmét kellene elutasítani. 
 
Hozzászólás: 
 
Fodor Béla polgármester javasolja a jövedelemhatárokat az egyedülállóknál az öregségi nyugdíj 
legkisebb összege 270 %-ára (76.950,-Ft-ra), a családban élőknél pedig 220 %-ra (62.700,-Ft-ra) 
felemelni. E módosítással javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

11/2016.(XI.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

megállapodása módosítása, szociális ellátások intézményi térítési díja 
megállapítása  

    E lő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása megállapodásának módosí- 
     tása                                                                                                               
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, a Társulási Megállapodást és Egységes szerkezetét, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésben 
megfogalmazott javaslatot fogadja el 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

126/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 16. módosítását,  
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valamint azt egységes szerkezetben, az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a határozat mellékletét 
képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások 

intézményi térítési díja megállapítása  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot fogadja el 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

127/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19/2016.(X.17.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
           
3./ N a p i r e n d : Konzorciumi megállapodás módosítása 
     E l ő a d ó:     Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kormány a határozatával összevonta 
a Dunántúl sok projektjét, s ez a technikai megoldás vezetett a konzorciumi szerződés módosításá-
hoz. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a módosított konzorciumi megállapodást, 
melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.  
 
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: 
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128/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására kötött, KEHOP-2.2.1-
15-2015-00005 módosított konzorciumi megállapodást elfogadja. 
A konzorciumi megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: 2016. december 5. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára  
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden évben 
véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét. Az 
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a 
kötelező felvételt az adászteveli általános iskolás diákok számára. Ezt követően részletesen ismerte-
ti a Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatója levelét és a felvételi körzetet, melynek a máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. 
 
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: 
 

129/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 037098 – Ugodi 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8564 
Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.                     
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése      
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Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az Óvoda vezetője elkészítette az intézmény módosított 
dokumentumait, mivel Homokbödöge Tagóvoda önállóvá vált. A dokumentumokat a települési 
Önkormányzatnak véleményezni kell. A vélemény óvodához érkezését követően, a Nevelőtestület 
fogadja el őket. A képviselők a dokumentumokat előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.     
 
aa) Pedagógiai program 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Pedagógiai programot. Javasolja, hogy az óvoda 
Pedagógiai programjával értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

130/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
Pedagógiai programjával egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Pedagógiai program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ab) SZMSZ 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Javasolja, hogy az óvoda SZMSZ-ével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az 
intézmény Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

131/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatával egyetért, elfogadásra ajánlja a 
Nevelőtestületnek. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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ac) Munkaterv 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Munkatervet. Javasolja, hogy az óvoda 
Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

132/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Munkatervével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ad) Házirend 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Házirendet. Javasolja, hogy az óvoda 
Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület, s azt elfogadásra ajánlja az intézmény 
Nevelőtestületének. 
 
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: 
 

133/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Házirendjével egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Átfogó értékelés  
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az átfogó értékelést, melynek a másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a településen működnek a 
családvédelmi programok, a társulás családvédelmi szakemberei megfelelően gondozzák a szociáli- 
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san rászoruló családokat. Az Erzsébet utalványok is kiosztásra kerültek a jogosultaknak, s ez is 
hozzájárult a létfenntartásukhoz. Javasolja, hogy az átfogó értékelést 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

134/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel Község 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 2016. 
október 10. napján kelt átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Honlap karbantartás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a vállalkozó évek óta a rábízott felada-
tokat elvégezte. A hivatal köztisztviselői által neki megküldött anyagot feltöltötte a honlapra. A 
szerződés tervezet 1 évre szól, ugyanazon feltételekkel, mint eddig. 2017. évben az önkormányzat-
ok ASP rendszerre áttérnek, ami az előzetes információk szerint majd a települések honlapját is ke-
zelni fogja. Javasolja, hogy Piller Zsolt vállalkozóval csak 2017. január 31-ig kössenek szerződést. 
Ha az új rendszer nem fog működni, akkor meghosszabbítják majd a szerződést. Ezt követően rész-
letesen ismerteti a vállalkozási szerződést, melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármester urat a módosított szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

135/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel település honlapja 
karbantartásával kapcsolatos, Piller Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, Dózsa u. 8.) 
kötendő vállalkozási szerződést azzal a módosítással fogadja el, hogy a szerződés 
hatálya csak 2017. január 31. napjáig terjed.  
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
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              Kelemen László jegyző 

 
d) Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a doktornő kérelmét, melynek a 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy telefonon tájé-
koztatta az önkormányzatot az ÁNTSZ és az OEP is, hogy az ellátási szerződés módosításához új 
finanszírozási szerződést kell kötni. Ahhoz, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását elfogad-
ják, az önkormányzat feltételeit is el kell fogadni az orvosnak. Az eredeti szerződésnek megfelelő-
en, az egyik feltétel, hogy heti háromszor legyen a településen rendelés, közülük az egyik délután. 
A másik feltétel, hogy rendelési időn kívül Nagytevelre és Homokbödögére mehessenek az orvosi 
rendelésre a betegek. Javasolja, hogy ezekkel a feltételekkel adják a hozzájárulásukat a 
feladatellátási szerződés módosításához. 
 
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: 
 

136/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytevel-Adásztevel-
Homokbödöge háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbi 
feltétellekkel járul hozzá: 
1./ Az eredeti szerződésnek megfelelően, heti háromszor legyen Adásztevelen rendelés, 

közülük az egyik délután. 
2./ Adászteveli rendelési időn kívül Nagytevelre és Homokbödögére mehessenek az 

orvosi rendelésre a betegek. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Szerződések jóváhagyása 
ea) Adászteveli Óvoda falfestése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda épületének 
belső festését végezte el Somogyi Balázs. A munka elvégzésére megállapodás készült a megbízott 
és az óvodavezető között. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást, melynek a másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a megállapodást hagyja 
jóvá 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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137/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda (8561 
Adásztevel, Árpád u. 95.) és Somogyi Balázs (8561 Adásztevel, József Attila u. 49.) 
vállalkozó között létrejött, az óvoda felfestési munkájára kötött, 2016. július 15. napján 
kelt megállapodást jóváhagyja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
eb) Adászteveli Óvoda vízszerelési munkája 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda épületének 
vízszerelési munkáját végezte el Szalai Lajos vállalkozó. A munka elvégzésére megállapodás 
készült a megbízott és az óvodavezető között. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást, 
melynek a másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
megállapodást hagyja jóvá 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

138/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda (8561 
Adásztevel, Árpád u. 95.) és Szalai Lajos (8562 Nagytevel, Dózsa György u. 13.) 
vállalkozó között létrejött, az óvoda vízszerelési munkájára kötött, 2016. július 15. 
napján kelt megállapodást jóváhagyja. 
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ec) Neoporház Kft. szerződése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok 2014. évi támogatása terhére, a leendő hivatali épület belső 
felújítása befejező munkáira készült a Neoporház Kft. szerződése - amit aláírt -, amelynek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A Kft. időközben a munkát elvégezte. Ezt 
követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel ő a Kft. ügyvezetője. 

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 a szerződés jóváhagyásánál zárják ki Major Zsolt képvi-
selőt a szavazásból. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkormány-
zat 2014. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fej-
lesztéseinek támogatása terhére, a hivatali épületének belső felújítása vállalkozói szer-
ződése jóváhagyásánál Major Zsolt képviselőt a szavazásból kizárja. 

 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

139/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Neoporház Kft.-vel (8561 
Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 14389335-2-19), az Adásztevel, Árpád u. 64. szám 
alatti, tervezett hivatali épület belső felújítása tárgyában kötött, 2016. augusztus 25. 
napján kelt vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ed) Urnafülke készítés szerződése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Református temetőbe 
Pákozdi Ervin kőfaragó vállalkozó 20 db urnafülkét készített. A munkára vállalkozási szerződés 
készült, melyet aláírt. A szerződés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a vállalkozási szerződést. Javasolja, hogy a 
szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

140/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pákozdi Ervin kőfaragóval (8564 
Ugod, Klapka u. 22., adószám: 53851776-1-39), Adásztevel község református 
temetőjébe 20 db urnafülke készítése és elhelyezése kivitelezési munkája tárgyában 
kötött, 2016. június 28. napján kelt vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Közmeghallgatás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden évben előre meghirdetett 
közmeghallgatást kell tartania az önkormányzatoknak, melyen a helyi lakosság és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A 
közmeghallgatás megtartása az állami finanszírozásnak is feltétele. Javasolja, hogy Adásztevel 
Község Önkormányzat közmeghallgatását 2016. december 13-án, 18 óra 30 perckor tartsa meg, a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében 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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

141/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község 
Önkormányzat közmeghallgatását 2016. december 13. napján, 18 óra 30 perckor tartja 
meg, az adászteveli Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
g) Pályázat – Járási Startmunka mintaprogram 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Belügyminisztérium döntése alapján, 
2017. évben, legkorábban március 1. napjától ismét indul a startmunka program. Az önkormányzat 
megint nyújthat be pályázatot a közfoglalkoztatás lebonyolítására. A programok támogatási  
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időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, határozott idejű, napi 6-8 órás közfoglalkoztatási jogviszony-
ban lehet alkalmazni a munkavállalókat. A pályázatokat 2016. november 30. napjáig, a járási hiva-
tal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani. Elmondja, hogy a pályázatban nem sok a közvetlen 
költség, így olyan programra adhatnák be pályázatukat, amihez nem kellenek szerszámok és mini-
mális anyagköltséggel járna. Az Útőr program ebből a szempontból sokkal kedvezőbb volt. Amit a 
pályázatban leírnak, annak teljesülnie kell.  
A pályázat benyújtásához – többek között - szükséges a képviselő-testület határozata a kérelem be-
nyújtásának támogatásáról, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja 
az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 
következő határozatát hozza meg: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által meghirdetett, 
2017. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat kérelmének benyújtását támogatja. 
Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési 
eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjanak.                     
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
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: 
 

142/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
meghirdetett, 2017. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat kérelmének 
benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az 
estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h) Műszaki ellenőri szerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok 2014. évi támogatása Adásztevel, szállásnyújtó otthon 
önkormányzati hivatallá alakítása felújítási munkáinak műszaki ellenőrzését Németh Csaba, a 
Timpanon Építész Iroda ügyvezetője látta el, akivel az önkormányzat szerződést kötött. Ezt 
követően részletesen ismerteti a szerződést, amelynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az általa aláírt szerződést hagyja jóvá a képviselő-
testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a határozat meghozatalával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

143/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Timpanon Építész Irodával 
(8500 Pápa, Rákóczi u. 26.) az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok 2014. évi támogatása Adásztevel, szállásnyújtó otthon önkormányzati 
hivatallá alakítása felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésére kötött, 2014. augusztus 
25. napján kelt szerződést jóváhagyja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
i) ASP pályázat árajánlatai 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat ASP pályázata sike-
res volt, az igényelt 5.985.077,-Ft támogatást elnyerték. A pályázat benyújtásához szükség volt az 
informatikai eszközökre árajánlatokat kérni. Három árajánlat érkezett be, ezekből a legkedvezőbbet, 
az SW System Kft. árajánlatát építtették be a pályázatba. Ezt követően részletesen ismerteti az in-
formatikai eszközökre benyújtott árajánlatokat. Javasolja, hogy az SW System Kft. árajánlatát fo-
gadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy a polgármester urat hatalmazza fel a 
testület a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

144/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Hivatalnál 
2017. január 1. napjától bevezetendő ASP rendszer informatikai eszközeinek beszerzése 
tárgyában az SW Systems (8500 Pápa, Vásár u. 42/4., adószám: 23059634-2-19) 2016. 
09.29. napján kelt, bruttó 3.298.950,-Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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j) Polgármester jutalmazása 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a napirend tárgyalásánál nem kíván jelen lenni. Az ülés 
vezetését átadja Somogyi Lászlóné alpolgármesternek, s 20 óra 20 perckor elhagyja a termet. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester részletesen ismerteti a polgármester úr jutalmazására vonatko-
zó előterjesztését. 
 
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a polgármester úr még az előző ciklu-
sokban sem kapott soha jutalmat a munkájáért. A közfoglalkoztatottak irányítása, a pályázatírások 
és az egyéb feladatai miatt még a szabadságát sem tudja a kivenni. Támogatja az alpolgármester 
asszony javaslatát. 
 
Major Zsolt képviselő szintén egyetért a javaslattal. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester behívja a polgármester urat a terembe, majd a polgármester úr 
előtt is ismerteti határozati javaslatát. 
 
Hozzászólás: 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy tartózkodni fog a szavazástól. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

145/2016.(XI.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester asszony javas-
latára, Fodor Béla polgármester jutalmát Adásztevel község fejlődése, fejlesztése érde-
kében végzett munkája elismeréseként, 2016. évre, nettó 400.000,- Ft-ban állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, s a jutalom kifizetéséről 2016. novem-
ber 30. napjáig gondoskodjon. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Kelemen László 

 
 
k) Polgármesteri tájékoztató 
 
ka) Bakony-ér híd karbantartása, felújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a karbantartási munkák elkezdődtek. 
Költségvetés is készült, 1,5 millió Ft összegben. A tartószerkezetet megvásárolták, a támfalat és a 
korlátot kell elkészíteni. Gazdákkal felvette a kapcsolatot, hogy a karbantartás költségeinek egy ré-
szét fizessék. Ha a munkálatok befejeződnek és ha a gazdákkal is sikerül megegyezni, le lehet sza-
bályozni, hogy a hídon kit engednek át.  
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kb) Kazáncsere 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli Művelődési háznál  
 
a kazánt kicserélték, elindították, működik. Kisebb hibák vannak, amit ki lehet javítani. Úgy gon-
dolja, hogy jól fog üzemelni. 
 
 
kc) Pályázat – adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációs pályázaton 
ismét 10 millió forintot nyert az önkormányzat, a támogatás már meg is érkezett az önkormányzat 
számlájára. 
 
 
kd) Megyei Jogú Városok Szövetsége kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos felhívásához    
       csatlakozás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti Szita Károly elnök levelét. Elmondja, hogy a 
felhíváshoz ő is csatlakozott. 
 
 
ke) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése az Adászteveli Óvoda adászteveli 

főzőkonyháján 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
az Adászteveli Óvoda adászteveli főzőkonyháján történt ellenőrzésével kapcsolatos levelét. 
Elmondja, hogy 2016. december 10-ig intézkedési tervet kell készíteni az önkormányzatnak, 
melyben rögzíteni kell a végrehajtandó feladatokat, végrehajtási határidőket és a végrehajtásért 
felelősöket. A hibákat mindenképpen ki kell javítani. Tájékoztatásul le lehet írni, hogy pályázaton a 
konyha felújítására nyertek támogatást. 
 
 
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 32 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 
 
 
 


