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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. június 16. napján 9 

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 jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Fodor 
Béla polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a házi segítségnyújtás és az óvodai 
és szociális étkeztetés feladat ellátása vonatkozásában meghozandó döntések indokolták. 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./  A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, vala- Fodor Béla    
      mint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partner- polgármester 
      ségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet                                                                                                   
 
2./  A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat ellátása Fodor Béla    
 polgármester     
 
3./ Óvodai és szociális étkeztetés ellátása Fodor Béla    
 polgármester    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4./ Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra Fodor Béla    
 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  
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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 lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámoló a két testületi ülés között eltelt rövid idő miatt nem készült.  
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére családi te-
lepülési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása, 1 fő ké-
relmének elutasítása (az egy főre jutó jövedelme meghaladta a rendeletben előírt jövedelemhatárt). 
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 településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az 

egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyezte-
tésének szabályairól szóló rendelet                                                                                                                                               

   E l ő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2017. október 1-ig el kell készíttetni az 
önkormányzatnak a Településképi Arculati Kézikönyvet, s a hozzá kapcsolódó rendeleteket is el 
kell fogadni. Müller János főépítész árajánlatát találták a legkedvezőbbnek, így vele készíttetik el. 
Az általa megküldött rendelet-tervezetet a jegyző úr jogszabály szerkesztés szempontjából javította, 
s elkészítette a rendelet előterjesztését is, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányoz-
hattak. Emondja, hogy előtte még nem rajzolódott ki a kép, hogy pontosan miről is kell szólni en-
nek a Kézikönyvnek. Müller úr bejelentkezett, hogy tájékoztatást nyújt a Kézikönyvről a polgár-
mestereknek. Egy bizottságot is létre kell hozni, amelybe olyan személyeket kell javasolni, akik se-
gítséget tudnak nyújtani a település képének meghatározásához a főépítésznek. Péter Gábort, 
Balassa Gyulát, Szabó Károlyt és Németh Lászlónét javasolta. Az első lépcsős tevékenységek a 
nyár folyamán fognak lezajlani. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet. Javasolja, 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: 
 

7/2017.(VI.20.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, va-
lamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésé-
nek szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d : A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat ellátása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás házi segítségnyújtás intézményi 
     térítési díja  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jelenleg az önkormányzat a társulás 
keretében látja el a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatát. A Társulási Tanács által 
jóváhagyott intézményi térítési díjat a gesztor, Vaszar Község Önkormányzatának a rendeletébe kell 
beépíteni, melyhez kérik a társult önkormányzatok egyetértését. Az előterjesztést a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést. 
 
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: 
 

76/2017.(VI.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2017.(V.31.) határozatával jó-
váhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával 
egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
   Kelemen László jegyző 

 
 
b) A házi segítségnyújtás feladat ellátása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jelenleg 1 fő, havi 4 órában részesül 
Adásztevelről házi segítségnyújtásban a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
ellátásában. A társulás a feladatellátás vonatkozásában a „rendelkezésre állásért” is több, mint 600 
e. Ft díjat kér Adásztevel Község Önkormányzatától. Vitáztak az ülésen, hogy kinek mennyit kell 
fizetnie. Volt olyan polgármester, aki vele értett egyet, hogy olyan mértékben járuljanak hozzá a 
települések, amilyen mértékben igénybe veszik a házi segítségnyújtást. Erre hajlandóságot nem mu-
tatott a Társulás. Ezért javasolja, hogy a jövő évtől ezt a feladatot ne e társulás keretein belül lássa 
el az önkormányzat.  
 
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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77/2017.(VI.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete házi segítségnyújtás kö-
telező önkormányzati feladat ellátását 2018. január 1. napjától nem a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretein belül kívánja elláttatni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
   Kelemen László jegyző 

 
 
c) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz csatlakozás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ez a Társulás jelen helyzetben a társult 
településeken térítésmentesen látja el a házi segítségnyújtást. Az ellátottaktól havi 1.000,-Ft térítési 
díjat kérnek. Hogy a jövő mit hoz, azt még nem tudja, de jelen helyzetben ezt a Társulást látja a 
kedvezőbbnek. Ezért javasolja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata 2018. január 01. napjától 
a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz csatlakozzon ezzel a kötelező önkormány-
zati feladat ellátásával.  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

78/2017.(VI.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2018. janu-
ár 01. napjától a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz (a továbbiak-
ban: Társulás) (8427 Bakonybél, Pápai u. 6.) csatlakozik. 
Adásztevel Község Önkormányzata az alábbi feladatát kívánja ellátni a Társulásban: 
• Házi segítségnyújtás, (2018. január 01.) 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
   Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Óvodai és szociális étkeztetés ellátása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat az áprilisi ülésén 
döntött arról, hogy az adászteveli óvodai konyhát 2017. június 30. napjával megszünteti, s 2017. 
július 1. napjától vásárolt élelmezéssel oldja meg az étkeztetést. Három helyre kiküldött felkérésre, 
a pápai Boszorkánykonyhától, Homokbödöge Község Önkormányzatától és a mai napon a Sándor 
& Sándor Kft. –től érkezett árajánlat. Az első két árajánlat másolatát a képviselők előzetesen meg-
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kapták, tanulmányozhatták. Időközben Homokbödöge település polgármester jelezte, hogy a képvi-
selőtestület vissza fogja vonni az árajánlatát, s ennek tudatában döntsön Adásztevel Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete. Az adagok nagyságáról, az ízekről egyik árajánlat sem tud infor-
mációt nyújtani, erre majd a tapasztalat adja meg a választ. Nehéz a döntés, de a szoros határidő mi-
att dönteni kell. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Javasolja, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot, a Sándor & Sándor Kft. árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
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: 
 

79/2017.(VI.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adászteveli óvodás-, 
szociális- és vendég étkezők részére, 2017. július 1. napjától történő vásárolt élelme-
zésre Sándor & Sándor Kft. 2017. június 16-án kelt árajánlatát elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
   Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
      E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást. 
Elmondja, hogy a pályázat 90%-os támogatottságú. A tavalyi pályázat költségvetését csökkentenék, 
csak az építési munkák megvalósításához kérik a támogatást. Javasolja a következő határozat meg-
hozatalát: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a bel-
ügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirde-
tett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében az Adászteveli Művelődési Ház kisterme felújítására (lámpatestek padlóburkolat 
és mosogató cseréje, lábazat burkolat kiépítése, festés, belső nyílászárók és fűtéscsövek mázolása, 
vakolatjavítás) pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló költségvetés alapján 
– összesen 902.123,-Ft-ban, azaz Kilencszázkettőezer-egyszázhuszonhárom forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 811.911,-Ft, azaz Nyolcszáztizenenegyezer-kilencszáztizenegy fo-
rint. 
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A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2017. évi költségvetése terhére - 90.212,-Ft-
ban, azaz Kilencvenezer-kettőszáztizenkettő forintban biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési cél megvalósítása érdeké-
ben a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. június 23. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
             Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a határozat meghozatalát, a pályázat benyújtását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2017.(VI.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisz-
tere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő tá-
mogatásra” pályázatot megpályázza. 
Ennek keretében az Adászteveli Művelődési Ház kisterme felújítására (lámpatestek 
padlóburkolat és mosogató cseréje, lábazat burkolat kiépítése, festés, belső nyílászá-
rók és fűtéscsövek mázolása, vakolatjavítás) pályázik. 
A képviselő-testület a fent ismertetett fejlesztés összegét – a rendelkezésre álló költ-
ségvetés alapján – összesen 902.123,-Ft-ban, azaz Kilencszázkettőezer-
egyszázhuszonhárom forintban állapítja meg.  
Az igényelt támogatás (90 %): 811.911,-Ft, azaz Nyolcszáztizenenegyezer-
kilencszáztizenegy forint. 
A képviselő-testület a pályázat 10 %-os önerejét – a 2017. évi költségvetése terhére -
90.212,-Ft-ban, azaz Kilencvenezer-kettőszáztizenkettő forintban biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti fejlesztési cél megva-
lósítása érdekében a pályázat benyújtásáról, a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. június 23. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

5./ Vegyes ügyek 
 
a) Pápai Rendőrkapitányság elszámolása 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai rendőrkapitányság részére, a  
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tavalyi évben az önkormányzat az adászteveli körzeti megbízottak részére, informatikai eszközök és 
irodatechnikai berendezések beszerzésére 50 e. Ft támogatást biztosított.  A kapitányságvezető a 
támogatás elszámolásával kapcsolatos levelének másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Ebből látható, hogy a Rendőrkapitányság nem tudta elkölteni az önkormányzati 
támogatást, így a fennmaradó 12.424,-Ft visszautalásáról intézkedtek. Ezt követően részletesen is-
merteti az elszámolást. Javasolja, hogy az elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

81/2017.(VI.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) 2017. június 7. napján kelt, támogatás elszámolását el-
fogadja.   
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
   Kelemen László jegyző 

 
 
b) Polgármesteri tájékoztató 
 

ba) Falunap 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy nagyjából összeállt a falunap program-
ja. Fellépők: Adászteveli Zenestúdió, Zumba bemutató, Nyugdíjas Klub, Bakonytamásiak, Tóth 
Tünde, Optikai Csalódások, Dinamit Girls, Nemzetiségi Tánccsoport. Az esti bálon a zenét DJ Béci 
szolgáltatja. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás kézműves foglalkozást tart a 
falunapon. Sztárvendég Capuccino zenekar lesz, akik 50 perces műsort adnak. 
 
bb) Orvosi rendelő 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Németh Csaba tervezőnél az orvosi 
rendelő engedélyes tervét megrendelte. 
 
bc) Óvónői pályázat 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvónői pályázattal kapcsolatban egy 
kemeneshőgyészi óvónő érdeklődött, de a pályázatát még nem nyújtotta be. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 



9 

 

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 10 óra 12 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


