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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. május 26. napján 19 

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 
- Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó 

  
A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
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 jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen.  
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása               Fodor Béla    
                                                                                                                                    polgármester    
 
2./ Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása             Fodor Béla    
                                                                                                                                    polgármester    
                                                                                                                                   
3./ Adásztevel Község Önkormányzat házasságkötésről szóló rendelete                    Fodor Béla    
                                                                                                                                     polgármester   
  
4./ Adásztevel Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja                 Fodor Béla    
     felülvizsgálata                                                                                                         polgármester 
                                                                                                                           
5./ 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 
az 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 és 65/2017.(IV.27.) számú lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 4 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési tele-
pülési támogatás megállapítása; 20 fő részére családi települési támogatás megállapítása, 1 főnek 
megszüntetése; 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása                                                                                                            
   E l ő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2016. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirány-
zatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A hivatal elké-
szítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanul-
mányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasol-
ja, hogy a rendelet-tervezetet 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, megalkotta következő rendeletét: 
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4/2017.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói által el-
készített 2016. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé, 
hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-
tervezetet. Elmondja, hogy ilyenkor a maradványösszeg mindig nagy és csalós képet mutat. Már 
tavaly megérkeztek a pályázati pénzek (járda, ASP és az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása), melyek csak idén lesznek felhasználva. Az ön-
kormányzat bevételei teljesültek, a kiadási részt a tartalékosság jellemezte. Az Önkormányzat ma-
radványában a Hivatal maradványa is benne van. Sok a határidős munka, minden napnak megvan-
nak a kötelezettségei, de időben elkészült a zárszámadás. Javasolja, hogy a zárszámadást fogadja el 
a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó hozzászólásában elmondja, ha a zárszámadás 
elkészítésével határidőre nem végeznek, akkor nem csak büntetésre, hanem normatíva megvonásra 
is számíthatnak azok az önkormányzatok, akik a határidőig nem teljesítenek. 
 
Fodor Béla polgármester hozzászólásában elmondja, hogy eddig sikerült teljesíteni a határidőkig a 
feladatokat és ehhez az eszközök is rendelkezésre állnak. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2017.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete, az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat házasságkötésről szóló rendelete 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző által elkészített előterjesztést 
és a rendelet-tervezet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle-
tesen ismerteti a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
Hozzászólás: 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2017.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete, a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő há-
zasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről:  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat Helyi Esélyegyelőségi Programja felül-

vizsgálata 
      E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség levelét, melynek másolatát képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 2 évente felül kell vizsgálni a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy változatlan formában fogadják el a 
HEP-et, 2018-ban új formában kell elkészíteni majd a Programot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

68/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény előírásainak megfe-
lelően, Adásztevel Község Önkormányzat 2013-2018. évekre készített Helyi Esély-
egyenlőségi Programja kétévente előírt felülvizsgálatának eleget tett, s azt változat-
lan formában elfogadja.  
A Helyi Egyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 
 
 

 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
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   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
 a) Könyvtárellátási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
a Jókai Mór Városi Könyvtár közös tájékoztatóját a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Ezután részletesen ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, hogy a könyvtárellátási szolgálta-
tás jól működik, ebből a település csak profitál. A helyi könyvtár fejlesztési lehetőségekhez jut, a 
település rendezvényei kulturális műsoraihoz rendszeresen biztosítanak különböző programokat. 
Ilyen volt a nótaműsor Adásztevelen. Ezen kívül volt tavaly fotószakkör, fotókiállítás, egészség-
megőrző program. Idén is lesz fotószakkör, Tormási Attila interaktív foglalkozása (gyermeknap), 
kézműves foglalkozást (falunap) és az SK Társulat színdarabja. Javasolja, hogy az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár és a Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. április 21. napján kelt, könyvtárellátási 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatóját fogadja el a képviselő-testület. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár és a Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. április 21. napján kelt, könyvtárellá-
tási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja. 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Közbeszerzési feladatok ellátása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat Orvosi rendelő és 
Tanácsadó kialakítására TOP 4.1.1-15-VE1 szám alatt pályázatot nyújtottak be. Tegnap a pályáza-
tokat elbírálták. A pályázati összeg meghaladja a 25 millió Ft-ot, így közbeszerzésen keresztül kell 
a fejlesztést megvalósítani. Erre nagyon rövid az idő. Hogy gyorsítsák a megvalósítást, a közbe-
szerzési feladatokra pályázatot írtak ki, melyre 3 pályázat érkezett. Ez követően részletesen ismerte-
ti a Kozma Ügyvédi Iroda, a TOP-Szakértő és a Kádár Balázs Ügyvédi Iroda árajánlatait. Ezek kö-
zül a Top Szakértő árajánlata a legkedvezőbb, ezért ezt javasolja elfogadni. A pályázatba be van 
építve a közbeszerzési eljárás költsége, így a pályázatból kerül finanszírozásra. Kéri a képviselő-
testületet, hogy hatalmazzák fel a közbeszerző céggel kötendő együttműködési megállapodás aláírá-
sára. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
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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: 
 

70/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP 4.1.1-15—VE1 Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő és Tanácsadó kiala-
kítása című és kódszámú projekthez kapcsolódó közbeszerzések és beszerzések le-
bonyolítása tárgyában a TOP-Szakértő (1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. IV/1.) 
370.000,-Ft+ÁFA 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: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
c) Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet és partnerségi egyeztetés    
    szabályairól szóló rendelet elkészítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 16 § (2) bekezdése alapján, 2017. október 1. napjáig minden települési önkor-
mányzatnak el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét és az arra épülő településképi 
rendeletét. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy legalább a készítés ideje alatt főépítészt alkal-
mazzon. A Kormány támogatni fogja a településeket az előírt feladatuk ellátásában (1 millió 
Ft/település), ennek kidolgozása folyamatban van. Levélben 8 főépítészt keresett meg a hivatal, s 
kértek a hivatalhoz tartozó községekre árajánlatokat. 22 nap elteltével egy személy jelzett vissza, 
hogy a sok munkája miatt nem tudja vállalni községeinkben a feladatokat. Rajta kívül 3 db árajánlat 
érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Müller János, volt Veszprém 
Megyei Kormányhivatal főépítésze, árajánlata a legkedvezőbb, bruttó 600.000,-Ft-ért vállalná. Az 
Önkormányzatot és a falu lakosságát is be kell vonni a Kézikönyv elkészítésének munkálataiba. 
Kovács József főépítész az építészi közreműködésért 4 hónapra 145.000,-Ft-ot, Adásztevel Község 
Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséért pedig 573.000,-Ft-ot kér, így ösz-
szesen 718.000,-Ft-ba kerülne. Gyarmati Tamás árajánlata a legmagasabb, 1.350.000,-Ft+ÁFA. 
Sürgősen dönteni kell, mert ha később jeleznek a főépítésznek, akkor más önkormányzatnál leköt-
heti magát és nem vállalja el a munkát. Müller János ajánlatát javasolja elfogadni és kéri, hogy bíz-
zák meg a törvényi kötelezettség alapján a Településképi Arculati Kézikönyv, a településképi ren-
delet és partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elkészítésével. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a javaslatot. Egyidejűleg javasolja, hogy hatalmazzák fel a pol-
gármester urat a szerződés megkötésére. 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                        71/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá 
                        rozata: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel község Település-
képi Arculati Kézikönyve és az arra épülő településképi rendelete, valamint a part-
nerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete elkészítésére, az előkészítési, vélemé-
nyezési és egyeztetési eljárások lebonyolítására Müller János (8200 Veszprém, Nár-
cisz u. 13.) építészeti és településrendezési vezető tervező bruttó 600.000, -Ft össze-
gű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

d) Pápa város Településfejlesztési Koncepciójának egyeztetése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Pápa polgármesterének a város 
Településfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos, véleménykérő levelét, melynek másolatát képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, törvény írja elő, hogy a közigazgatási te-
rülettel határos településekkel egyeztetni kell a településfejlesztési koncepciót. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület ne vegyen részt az eljárásban. 
 
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: 

 
72/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápa város Településfejlesz-
tési Koncepciójával kapcsolatos eljárásban nem kíván részt venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

e) Rocker’s Band zenekar kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy van adászteveli kötődése is 
az együttesnek, Győrváryné Mészáros Katalinnak a fia játszik benne. Ahol jelenleg próbálnak, ott 
szeptembertől már nem tudnak. A kérelemben a Kultúrház épületét jelölték meg, és kérik, hogy a 
felszerelésüket otthagyhassák. A Művelődési ház hétvégi progjamjai zsúfoltak, ezért csak az iskolá-
ban tudnának helyet biztosítani, addig amíg bérlőt nem találnak. A térítésmentes helybiztosítás elle-
nében a zenekar térítésmentesen lépne fel a helyi rendezvényeken. Javasolja, hogy a zenekar részére 
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az Adásztevel, Árpád u. 95. alatti, volt általános iskola termét – térítésmentesen – biztosítsa próba-
teremnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó hozzáfűzi, hogy személyesen is lehet az együt-
tes egyik tagjával is beszélni, konkretizálni a dolgokat. 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, ha itt nem tudnak próbálni, akkor mennek más településre. Ha 
tényleg úgy gondolkodnak, hogy biztosítanak helyet, azt tudomásul kell venni, hogy télen fűtést 
nem tud biztosítani az önkormányzat. 
 
Németh József képviselő kérdezi, hogy nekik megfelelne, ha nem lenne fűtés? 
 
Válasz: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó válaszában elmondja, hogy szieszta kályhával 
egy termet be lehetne fűteni. 
 
Hozzászólások: 
 
Fodor Béla polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szerződést bármikor fel lehet monda-
ni. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja azt az ötletet, hogy biztosítsanak egy termet a próbá-
jukhoz. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés meg-
kötésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

73/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rocker’s Band zenekar részé-
re az Adásztevel, Árpád u. 95. alatti, volt általános iskola termét – térítésmentesen - 
próbateremnek biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
f) Tornaterem bérleti díja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tornaterem bérleti díját családi ren-
dezvényekre nem határozták meg, mert eddig nem merült fel rá igény. Javasolja, hogy a művelődési 
ház bérletéhez hasonlóan, helyieknek 16.000,-Ft/alkalom díjért, a nem helyieknek 32.000,- 
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Ft/alkalom díjért adják bérbe a tornatermet. A határozatban rögzítsék, hogy a bérleti díj nem tartal-
mazza a parketta védelmét, arról a bérlőnek kell gondoskodnia.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adászteveli tornaterem 
(Adásztevel, Árpád u. 95.) bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: 

- Adászteveli kérelmezőknek:                                         16.000,-Ft/alkalom  
- Nem Adászteveli kérelmezőknek:                                 32.000,- Ft/alkalom  

A bérleti díj nem tartalmazza a parketta védelmét, arról a bérlőnek kell gondoskod-
nia. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

g) Szakértői vélemény 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal épületének felújítása pályázat 
hiánypótlásához mellékelni kellett egy szakértői véleményt, hogy jelenleg milyen állapotú az épü-
let. Erre a hiánypótlásra nagyon kevés időt kapott az önkormányzat, mert az öt napból – mivel pén-
teken küldte ki a levelét a MÁK – a szombat és vasárnap elveszett. Gyorsan kellett intézkedni, ezért 
szeretné, ha a képviselő-testület utólag jóváhagyná Sokoray László igazságügyi statikai szakértő 
bruttó 50.000,-Ft-os szakértői díját. A szakértő nagyon részletes, fényképekkel illusztrált szakvéle-
ményt készített, rövid idő alatt igen komoly munkát végzett. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a szakértői díj utólagos jóváhagyását. A polgármes-
ter úrnak gyorsan kellett intézkedni a rövid határidő miatt. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

75/2017.(V.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sokoray László (Pápa, Kál-
vária u. 3.) igazságügyi statikai szakértő az Adásztevel Közös Önkormányzati Hi-
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vatal épületének igazságügyi statikai szakértői véleménye bruttó 50.000,-Ft összegű 
díját jóváhagyja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat járda felújítás pályá-
zatánál a vállalkozói szerződést aláírták. A munkálatok június 1-jével kezdődnek. 
 
Idén a gyermeknap 2017. május 27. napján, 15. órakor kezdődik, és a májusfa kitáncolása pedig 18 
órakor.  
 
 
 
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 13 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


