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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. április 27. napján 20 

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.  
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :  E l ő a d ó : 
 
1./ Szociális étkezők térítési díjának meghatározása                                          Fodor Béla 
                                                                                                                           polgármester 
  
2./ Háziorvosi körzet székhelyének megállapítása                                              Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
                                                                                                                                   
3./ Védőnői körzet székhelyének megállapítása                                                  Fodor Béla 
                                                                                                                            polgármester 
 
4./ Pályázat –  Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastruktu-             Fodor Béla                                                                                       
     rális fejlesztése, felújítása                                                                              polgármester 
                                                                                                                            
5./ Pályázat- 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-               Fodor Béla 
     tések támogatása kivitelezőjének kiválasztása                                               polgármester 
 
6./ 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: 
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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 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 és 54/2017.(III.29.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 4 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére gyógyszer 
kiadási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 
2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása, 2 fő szociális étkeztetése engedélyezése. 
 
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 :  Szociális étkezők térítési díjának meghatározása 
   E l ő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pénzügyi főelőadó elkészítette a szo-
ciális étkezők térítési díj számítását, melynek alapján emelésre tett javaslatot. Elmondja, hogy a 
számítás alapján 1203,-Ft-ra jönne ki a térítési díj. A szociális étkezők 460,-Ft-ot fizetnek most, 
221,-Ft normatív támogatást kapnak, és ehhez még 522,-Ft-ot kell hozzátennie az önkormányzat-
nak. A szociális normatív állami támogatásból le lehet finanszírozni, de akkor mást nem tudnak tá-
mogatni. Idén 6 millió Ft támogatást kaptak, de hogy jövőre mi lesz, azt sajnos nem tudják.  
Ezt követően részletesen ismerteti a szolgáltatási önköltség és étkezési térítési díj számítás előter-
jesztését, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az 
adászteveli szociális étkezők 2017. évi térítési díja számítását 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: 
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55/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adászteveli szociális étke-
zők 2017. évi térítési díja 2017. március 31. napján kelt számítását elfogadja. 
A számítás a határozat mellékletét képezi.                                                                    

                       Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                       Határidő: 2017. május 12. 
                       Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                     Kelemen László jegyző 
 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jegyző úr elkészítette a térítési díjakat 
szabályozó rendelet előterjesztését és a módosító rendelet-tervezetet, melyeket a képviselők előze-
tesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a mó-
dosító rendelet-tervezetet. Nem javasolja, hogy emeljenek a fizetendő térítési díjon, az maradhatna 
460,-Ft/nap, s így az önkormányzat 522,-Ft/nap támogatást nyújtana az ebédhez. Javasolja a rende-
let-tervezet elfogadását. 
 
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, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellá-
tásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, mindenki láthatja, hogy az ismertetett, étke-
zési térítési díjhoz nyújtott önkormányzati támogatási összeg sokáig nem tartható, ezért javasolja, 
hogy 2017. június 31. napjával a testület döntsön az óvodai konyha bezárásáról, s az élelmezést 
2017. július 1. napjától vásárolt élelmezéssel oldják meg. A konyha bezárását indokolja az is, hogy 
a műszaki állapota nem megfelelő, erre korábban rávilágított a NÉBIH vizsgálat is. Milliókat rá le-
hetne költeni, mégsem lehetne maradéktalanul teljesíteni a működési előírásokat. Kérni fog főző-
konyháktól 2-3 ajánlatot, s a következő testületi ülésen eldönthetik, hogy melyiket választják. java-
solja, hogy az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármester urat, hogy árajánlatokat kérjen a főzőkonyháktól. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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56/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adászteveli óvodai konyhát 
2017. június 30. napjával megszünteti, s 2017. július 1. napjától vásárolt élelmezéssel 
oldja meg az étkeztetést. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vásárolt élelmezésre kérjen árajánlatokat. 

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                        Határidő: 2017. május 12. 
                        Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 

. 
 
2./ N a p i r e n d : Háziorvosi körzet székhelyének megállapítása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 
törvény alapján, a háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzatoknak megállapodásban kell rögzíteni 
a körzet székhelyét. A korábbi társulási megállapodás ezt nem tartalmazta. A megállapodás-
tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismer-
teti a megállapodás-tervezetet. Javasolja, hogy a megállapodást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a 
megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkor-
mányzatával és Homokbödöge Község Önkormányzatával kötendő, a települések 
közigazgatási területére kiterjedő, a háziorvosi körzet székhelyének meghatározására 
vonatkozó megállapodást elfogadja. 

     A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
     Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
     Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

                        Határidő: 2017. május 12. 
                        Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 
 
 
3./ N a p i r e n d : Védőnői körzet székhelyének megállapítása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 
törvény alapján, a védőnői körzet fenntartó önkormányzatoknak is megállapodásban kell rögzíteni a 
körzet székhelyét. A korábbi társulási megállapodás ezt nem tartalmazta. 
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A megállapodás-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a megállapodás-tervezetet. Javasolja, hogy a megállapodást fogadja el a képvi-
selő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármester 
urat a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

58/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytevel Község Ön-
kormányzatával és Homokbödöge Község Önkormányzatával kötendő, a települések 
közigazgatási területére kiterjedő, a védőnői körzet székhelyének meghatározására 
vonatkozó megállapodást elfogadja.    
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

                       Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
                       Határidő: 2017. május 12. 
                       Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                     Kelemen László jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d : Pályázat- Közös önkormányzati székhely hivatalának infrastrukturális 
                                fejlesztése, felújítása 
      E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, a konyha bezárása után a hivatal épületének 
hátsó részeit is fel lehetne újítani. Az épület első részében már 2-3 helyiség ki lett alakítva. A helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet II. 2. pont 
a), b) és c) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására lehet 
benyújtani pályázatot. Ha sikeres lenne, akkor a komplett hivatal felújítása befejeződne. Az 
ügyintézők jobban elférnének az új helyen, amely jóval nagyobb lenne, s a lakosság igényeinek is 
jobban megfelelne, az ügyfélfogadás is kulturáltabban zajlana. A régi tanácsház helyére 
visszakerülne a hivatal. Ezt követően részletesen ismerteti a Neoporház Kft. építési költségvetését 
és az SW SYSTEMS bútorzatra vonatkozó árajánlatát. Javasolja, hogy a költségvetés és árajánlat 
alapján, a hivatal felújítására nyújtsa be az önkormányzat a pályázatát. A felújítás összes költsége 
12.879.194,-Ft, melyből 12.235.234,-Ft a pályázati támogatási igény, s 643.960,-Ft önerőt kell 
biztosítania az önkormányzatnak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását.  
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat az "Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 
székhely hivatalának fejlesztése, felújítása" címmel pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. tv. 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
A megvalósítandó cél:  
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalának fejlesztése, 
felújítása  
A felújítás összes költsége:                              12.879.194,-Ft 
A pályázati támogatási igény:                          12.235.234,-Ft 
Önerő:                                                                    643.960,-Ft 
A képviselő-testület az önerőt – költségvetése terhére – biztosítja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. május 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
5./ N a p i r e n d : Pályázat – 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
                               támogatása kivitelezőjének kiválasztása  
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a korábbi, 49/2017.(III.29.) számú ha-
tározatával felhatalmazta a testület, hogy a 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímű – Adásztevel Ady, Jókai és Ár-
pád utcai szilárd burkolatú járdák felújítása – pályázat megvalósítása ügyében intézkedjen, kérjen 
árajánlatokat a felújítások megvalósítására. Három árajánlat érkezett a kivitelezési munkákra, me-
lyeket a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletes ismerteti 
Nagy Miklós, a SZANYÉPSZER Projekt Kft. és az Etalon 2010 Bt. utcákra lebontott árajánlatait. 
Javasolja, hogy a legkedvezőbbet, a SZANYÉPSZER Projekt Kft. árajánlatát fogadja el a testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármester urat a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati  
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feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, „Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása” alcímű – Adásztevel Ady, Jókai és Árpád utcai szilárd burkolatú járdák fel-
újítása – pályázat megvalósítására a SZANYÉPSZER Projekt Kft. 2017. április 12. 
napján kelt, 16.839.927,-Ft összegű árajánlatát fogadja el. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május l2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
 
a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti                    
     Szolgálata beszámolója 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. évi munkájáról szóló beszámo-
lót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a 
szolgálat szakemberei jól dolgoznak a településen, a Társulásnak ezen része jól működik. Ha vala-
milyen probléma adódott, azt mindig megoldották. Javasolja, hogy a beszámolót fogadja el a képvi-
selő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

            61/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. évi mun-
kájáról szóló, 2017. március 30. napján kelt beszámolóját elfogadja. 

  A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2017. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Szociális tűzifa igénylése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a VM. Kormányhivatal Pápai Járási 
Hivatala tájékoztatóját a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-
tesen ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, hogy szerinte egy egyszerűbb pályázat. Azt a tájékoztató-
ban nem írták le, hogy honnan szállítják majd a fát. Javasolja, hogy igényeljenek tűzifát, amit a rá-
szorulók között szétosztanak majd. A tűzifa mennyiségére 80 m3-t javasol igényelni. 
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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: 
 

            62/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. közfoglalkoztatási PILOT mintaprogram során kitermelt 80 m3 faanyagra be-
nyújtja igényét. Az igénylés oka: a faanyag szociális tűzifaként történő felhasználása. 
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az igény benyújtásáról gondoskodjanak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladatát az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulásán keresztül látja el. Ezt követően részletes ismerteti a Társulás levelét. Elmondja, hogy a 
térítési díjak 400,-Ft/óra-ra emelkednek 2017. július 1-től. A térítési díj fizetésén kívül kérik a 
Képviselő-testületeket, döntsenek arról, hogy az önkormányzat vállal-e be plusz támogatást az 
ellátást igénybe vevők részére, amiről határozatot kell hozniuk. Javasolja, hogy Társulása által 
megállapított 400,-Ft/óra intézményi térítési díjat fogadják el, de ahhoz ne nyújtsanak további 
támogatást a szolgáltatást igénybe vevőknek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

63/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa által megállapított házi 
segítségnyújtás 400,-Ft/óra intézményi térítési díját elfogadja, ahhoz nem kíván 
támogatást nyújtani.  

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 



10 
 
d) Adászteveli SE beszámolója 
 

Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az Adászteveli SE 2016. évi működéséről szóló 
beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasol-
ja a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják el. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát. 

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

64/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli SE 2016. évi 
működéséről szóló, 2017. április 21. napján kelt beszámolóját elfogadja. 

  A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

Határidő: 2017. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

e) Adászteveli SE támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg   
kapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a költségvetésükben 400 e. Ft támogatást terveztek erre 
a célra. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy foglalják határozatba a támogatást, a következők 
szerint: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE részére – költségvetése 
terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg.  
 
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
 
•  A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
•  A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 31. 
•  A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2018. ja-
nuár 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. február 15-ig Adásztevel Község Ön-
kormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról gondoskodja-
nak. 
Határidő: 2017. május 12. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2017.(IV.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE részére – 
költségvetése terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
• A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
•  A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 31. 
•  A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2018. január 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötele-
zettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. február 
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. május 12. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
           Kelemen László jegyző 

 
 
f) Polgármesteri tájékoztató 
 
fa) Új köztisztviselő – Juhász-Dolgos Éva 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy új munkatársat neveztek ki Juhász-
Dolgos Éva személyében az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Bakonyjákói Kirendeltsé-
gére.  
 
fb) Településképi arculati kézikönyv 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy ez év szeptemberéig el kell készíteni a Településképi 
Arculati kézikönyvet, amire támogatást kapnak majd a települések. A Veszprém Megyei Kormány-
hivatal levélben tájékoztatta a hivatalt a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájától kapott 
szakemberek névsoráról, akikkel ezt a Kézikönyvet el tudják készíttetni. A névsorban szerepel a 
pápai Mezei László főépítész is, aki személyes megkeresés alkalmával – idő hiányában - nem tudta 
elvállalni a feladatot. Ajánlatokat fognak kérni a szakemberektől, melyeket majd a képviselő-
testület elé terjeszt. 
 
fc) Iskola épületének bérbeadása 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a KLIK-től ténylegesen minden visszakerült az önkor-
mányzat tulajdonába az adászteveli volt általános iskola épülete. Az E.ON is átírta a tulajdonost az 
iskolánál. Januártól a volt iskolaépületnél az önkormányzat fizeti a gáz és a villamos energiát. Az 
iskolaépület hasznosításán el kell gondolkodni, hogy mi lesz vele. Télen csak fűtik, és ha nem hasz-
nálják, le fog pusztulni. A tornateremben a vizet le lehet engedni, le lehet zárni a fűtést. A jegyző 
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úrral beszélgettek, hogy milyen formában lehetne meghirdetni, honlapon, vagy esetleg ingatlanköz-
vetítő által, aki ilyennel foglalkozik. Bakonyjákó is küzdött ezzel a problémával, de sikeresen talál-
tak bérlőt. Véleménye szerint az ingatlanközvetítő jobb lenne. A következő ülésen döntenek, hogy 
mi legyen. 
 
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 21 óra 17 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


