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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 2017. február 15. napján 18 óra 

30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme. 
 
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 
- Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó 

  
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 meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja kiegészíteni „Az urnás temetkezés rendjéről” 
szóló rendelet napirendi ponttal.  
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :  E l ő a d ó : 
 
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése                         Fodor Béla 
                                                                                                                           polgármester 
     
2./ Az urnás temetkezés rendjéről szóló rendelet    Fodor Béla 
  polgármester 
 
3./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára                            Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                                                 
4./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása                                                                 Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
 
5./ Pápa Rendőrkapitányságot támogató határozat módosítása                           Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
  
6./ Vegyes ügyek                                                                                                 Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 
 

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

 
Fodor Béla polgármester 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 az 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 és 40/2017.(I.10.)  számú lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 7 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 3 fő részére családi te-
lepülési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítá-
sa. 
 
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 :  Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
   E l ő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetés-tervezetét a polgár-
mester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti a költ-
ségvetés-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Azt gondolja, 
hogy az alapszámokat a költségvetés tartalmazza. A bevételek a jelenlegi információk, a kiadások 
pedig a tavalyi teljesítés alapján kerültek meghatározásra. Vannak még kérdéses részek a költségve-
tésben, de az év folyamán, ha kell, módosításra kerülnek. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogad-
ja el az önkormányzat költségvetését. 
 
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, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2017.(II.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségve-
téséről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Az urnás temetkezés rendjéről szóló rendelet 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az Adászteveli Református Egyházközség megalkotta a 
tulajdonában lévő temetőre vonatkozó, egyházi rendeletét. A református temető mellett, külön 
helyrajzi számon lévő területen van a ravatalozó és az újonnan kialakításra került urnafal, amely 
Adásztevel Község Önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzati temetőben az urnás 
temetkezés rendjét rendelettel kell szabályoznia a képviselő-testületnek, s ebben meg kell állapítani 
az urnás temetkezés díját is. Úgy gondolja, hogy azt kell figyelembe venni a testületnek, aki ilyen 
irányban gondolkodik, hogy nekik meglegyen a lehetőségük erre. Ezt követően részletesen ismerteti 
a rendelet-tervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy  a képviselő-testület fogadja el a rendeletet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő megkérdezi, hogy ugyanazok a feltételek lennének, mint a koporsós teme-
tésnél? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy hasonló feltételek lennének. 
 
Hozzászólások: 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú temetőben csak urnás teme-
tés lenne, csak az urnafalas részre vonatkozna, és 15 évre válthatnák meg a helyet a hozzátartozók. 
 
Major Zsolt képviselő megkérdezi, hogy a református temetőben mennyibe kerül egy sírhely? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy 1-es sírhely 40.000,-Ft, a 2-es sírhely 
80.000,-Ft és az urnás pedig 30.000,-Ft. 
 
Hozzászólások: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó 1-es fülkére 17.000,-Ft-ot, 2-es fülkére 
34.000,-Ft-ot javasol a rendeletben megállapítani. 
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Fodor Béla polgármester véleménye szerint, amíg van lehetőség, addig nem kellene különbséget 
tenni az egyes és kettes urnafülke megváltási díja vonatkozásában.  
 
Németh József képviselő véleménye szerint a 15 éves megváltási idő kevés, javasolja, hogy 20 év-
re emeljék ezt fel. 
 
Fodor Béla polgármester támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát. Javasolja, hogy az elhang-
zott módosítással fogadja el a rendeletet a képviselő-testület. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2017.(II.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az urnás temetkezés rendjéről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár-tervezetének 

véleményezése 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a jogszabály változása miatt a képviselő-testületnek 
ismét véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét. 
Ezt követően részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 
vezetője levelét és a felvételi körzet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Továbbra is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a kötelező felvételt az adászteveli általános iskolás diákok 
számára. 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: 
 

41/2017.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának 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: 2017. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnöke levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a belső ellenőrzési tervet 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: 
 

42/2017.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község 
Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

5./ N a p i r e n d : Pápai Rendőrkapitányságot támogató határozat módosítása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápa Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Javasolja, hogy a rendőrkapitányság kérésének megfelelően, módosítsa a testület a korábbi 
határozatát. 
 
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: 
 

43/2017.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2016.(IV.20.) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pá-
pa adászteveli körzeti megbízottai részére, informatikai eszközök és irodatechnikai 
berendezések beszerzésére - költségvetése terhére - 50.000,-Ft támogatást biztosít. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Kommandó település általános iskolájának újjáépítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Polgárdy Imre, a Veszprém Me-
gyei Közgyűlés elnöke adománygyűjtéssel kapcsolatos levelét, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy 10.000,-Ft támogatást állapítson meg a képviselő-
testület. A határozatba foglalják bele a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. de-
cember 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Adásztevel Község Ön-
kormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

44/2017.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovászna megye Kommandó 
települése leégett általános iskolája újjáépítésére – költségvetése terhére -  10.000,-Ft 
támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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b) Rákóczi Szövetség támogatása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Dr. Halzl József, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke kérelmét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, 
hogy 5.000,-Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület. A határozatba foglalják bele a követ-
kezőket: 
A forrás felhasználásának célja: Általános iskola újjáépítése. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. de-
cember 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Adásztevel Község Ön-
kormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

45/2017.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövet-
ség Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához 5.000,-
Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2017. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
január 15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Miskolczi Tibor tű. ezredes  
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támogatás elszámolásával kapcsolatos levelét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmá-
nyozhattak. Javasolja, hogy az elszámolást 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: 
 

46/2017.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 2017. január 27. napján kelt, támogatás elszámolását 
elfogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy második alkalommal 
írták ki a székhely óvoda óvodavezetői pályázatát. Az első alkalommal volt egy pályázó, akit 
sajnos nem tudtak támogatni, mert nem felelt meg a pályázati feltételeknek. A második 
alkalommal nem érkezett pályázat. Amíg megfelelő óvodapedagógust nem találnak, addig 
szociálpedagógiai képesítéssel rendelkező személyt is lehetne alkalmazni. Az óvodában a testületi 
ülések előtt volt szülői értekezlet, ahol a szülőket tájékoztatta a helyzetről, akik ezt elfogadták, 
megértették a helyzetet. Telefonon megkereste egy helyi lakos, hogy egy most végző óvónőt tudna 
ajánlani. Vele majd felveszi a kapcsolatot. 
 
 
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 54 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


