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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. szeptember 14. napján 17 

óra 30 perckor 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 minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a 
rendkívüli ülés összehívására az SZMSZ módosítása és a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
döntések miatt volt szükség. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.  
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési  Fodor Béla    
      Szabályzata módosítása   polgármester                                  
 
2./ Gördülő Fejlesztési Terv  Fodor Béla    
   polgármester 
       
3./ Légifotó készítése Települési Arculati Kézikönyvhöz  Fodor Béla    
   polgármester    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4./  Pályázat – Bursa Hungarica  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 
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 határozatokról és az 
átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron következő rendes ülésen fog 
beszámolni. 
 
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 : Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
   E l ő a d ó:      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Kormányhivatal tájékoztatója alap-
ján az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a jegyző úr elkészítette, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. 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. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az SZMSZ-t az elmúlt ülésen módosította 
a képviselő-testület. Ezt követően érkezett a Kormányhivatal részéről egy tájékoztatás, mely indo-
kolta az újabb módosítást. 

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

 
9/2017.(IX.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 7/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcso-
latos előterjesztés a mellékletek és határozat-tervezetek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, a mellékleteket és hatá-
rozat-tervezeteket. Elmondja, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-nek a hozzá beérkezett forrá-
sokból kell a kisebb fejlesztéseket végrehajtani. A nagyobbakat a 2018-tól 2032-ig tartó Gördülő 
Fejlesztési Terv keretein belül kell majd megvalósítani, amire a Vízmű a pályázatát benyújtja majd. 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben ismertetett határozati javaslatok elfogadását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, az előterjesztésben elhangzott javaslatokat szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2017.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalta és 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyon-
kezelésében, vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek - előter-
jesztés szerinti - felújítási, pótlási tervével. 

b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében, vagy tulajdoná-
ban lévő víziközművek és vagyonelemek - előterjesztés szerinti - beruházási 
tervét. 

c) a b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott fej-
lesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerü-
léskor, mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti Gördülő 
Fejlesztési terveket a Pápai Vízmű Zrt. számára véleményezésre küldje meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1. 
a), b), c) pontokban szereplő Gördülő Fejlesztési Terveket nyújtsa be a Magyar 
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 

4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségve-
tési források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel 
és a pályázatok igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

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

94/2017.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tu-
lajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszerek 2018-2032. évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötele-
zettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénz-
ügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak 
szerint, a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosít-
ja. 
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A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. szeptember 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Légifotó készítése Települési Arculati Kézikönyvhöz  
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Müller János főépítész jelezte az ön-
kormányzat felé, hogy a Települési Arculati Kézikönyvhöz (a továbbiakban: TAK) szükség lenne 
légi felvételekre. Előzetesen a jegyző úr információt kért a Miniszterelnöki Hivataltól a TAK költ-
ségvetési támogatásának elszámolásáról. Gombos Márk főosztályvezető tájékoztatta, hogy 2018. 
évben számlákkal kell elszámolni a támogatás felhasználásáról, s csak a TAK-kal kapcsolatban 
felmerült költségeket lehet figyelembe venni. Ilyenek lehetnek: TAK kinyomtatása, honlap átalakí-
tása, szakértői díj, légifotó stb. A jegyző úr árajánlatot kért és kapott a főépítész által ajánlott cégtől, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részlete-
sen ismerteti az árajánlatot. Elmondja, hogy az önkormányzat erre a célra, az Állam által rendelke-
zésre bocsátott forrással rendelkezik, a TAK elkészítéséhez 1 millió Ft támogatást kaptak, amiből 
400 ezer Ft áll még a rendelkezésükre. A Kézikönyv kinyomtatása és a honlapon való közzététel 
költsége még hátra van. A fel nem használt támogatást vissza kell fizetni. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az árajánlatot fogadja el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az árajánlat elfogadását, s javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására 

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

95/2017.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Geodézia Kft. 
Adásztevel Települési Arculati Kézikönyvéhez szükséges légifotók készítésére 
vonatkozó, 2017. szeptember 5. napján kelt, 55.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát 
elfogadja. 
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, s a határozat végrehajtásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Pályázat – Bursa Hungarica 
      E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
megküldte a pályázati csatlakozás előterjesztését és a csatlakozási nyilatkozatot melynek másolatait 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az elő-
terjesztést és a nyilatkozat-tervezetet. Elmondja, hogy ez a csatlakozási döntés még kötelezettséggel 
nem jár. Az eddigi évek alapján mindig volt tanuló, aki benyújtott a pályázatát az önkormányzat-
hoz. Javasolja, hogy a nyilatkozat-tervezetnek megfelelően, hozza meg a határozatát 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: 
 

96/2017.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályá-
zatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa megha-
tározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltétele-
ivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázati csatlakozásról határidőben gondoskod-
janak. 
Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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5./ Vegyes ügyek 
 
a) Komár László emléknap megrendezése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Horváth Klaudia NMI alkalmazott fel-
vetette, hogy az NMI szervezésében megrendezendő kulturális találkozó zárásaként meg lehetne 
hívni a „Fekete lakkcipők” emlékzenekart, amely Komár László dalait szólaltatja meg. Arra való 
tekintettel, hogy Adászteveli kötődése van az elhunyt énekesnek, kedvezményesen, 180 e. Ft + 
ÁFA összegért jönnének el Adásztevelre zenélni, 1 órás műsort adnának. Az a véleménye, hogy az 
ötlet nagyon jó. Javasolja azonban, hogy ne az NMI rendezvényére hívják meg az együttest, hanem 
az önkormányzat rendezzen a művész halálának 5. évfordulóján egy Komár László emléknapot, 
melyre hívják meg az özvegyét, a szobrot készítő művészt és a kulturális találkozón résztvevő 
együtteseket. A nap zárásaként léphetne fel a „Fekete lakkcipők” együttes. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy idén, október 17-én lenne az 
5. éves évfordulója annak, hogy Komár László meghalt. Ez remek alkalom lenne a megemlékezésre 
a szülőfalujában. 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármester urat az emlékzenekarral kötendő szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2017.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 17. napján, 
Komár László pop énekes halálának 5. évfordulóján, az adászteveli Művelődési 
Házban megrendezi a Komár László emléknapot, melyre meghívja özvegyét, Komár 
Krisztinát, Cseke Szilárdot, a szobrot készítő művészt és a 2017. évi adászteveli Kul-
turális Találkozón résztvevő együtteseket, valamint a „Fekete lakkcipők” emlékze-
nekart. 

                        Felhatalmazza a polgármestert az emlékzenekarral kötendő szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Együttműködési megállapodás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2017. október 7. napján megrendezi a „Sváb szüreti felvonulást és bál”-t. A nap zá-
rásaként a „Tarianer Spitzbuam” német nemzetiségi zenekar szolgáltatja a zenét a művelődési ház-
ban rendezendő bálban. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak térítésmentesen biztosítsák 
a bálhoz a művelődési házat. 
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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: 
 

98/2017.(IX.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 7. napján, az 
Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzat „Sváb szüreti felvonulást és bál” nap-
jához kapcsolódó német nemzetiségi bál megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja 
Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzatának az adászteveli Művelődési Há-
zat. 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a megállapo-
dás megkötéséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
ca) Rákóczi Szövetség tájékoztatása 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rákóczi Szövetségnek köszönő leve-
let küldött az önkormányzatnak a tavalyi beiratkozási program 10.000,-Ft-os támogatásáért. Egyút-
tal hívja a képviselő-testület tagjait a tanévnyitó ünnepségekre, ahol az ösztöndíjakat ünnepélyes 
keretek között tervezik átadni a gyerekeknek. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
cb) „Te szedd!” akció 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy holnap, szeptember 15-én 9 órakor az önkormányzati 
dolgozók, az óvodások és önkéntesek szedik a településen a szemetet a „Te szedd!” akció keretein 
belül. Kesztyűt és zsákot biztosítanak a résztvevőknek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
cc) NÉBIH ellenőrzés az Adászteveli Óvodában 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy NÉBIH ellenőrzés volt az Adászteveli Óvoda székhely 
óvodájában. Telefonon beszélt Gyengéné Töreki Natália óvodavezető-helyettessel, aki elmondta, 
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hogy 75 %-ra értékelték az óvodát. A később megérkező, részletes jegyzőkönyvről a következő ülé-
sen tájékoztatja a képviselőket. 
 
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 18 óra 09 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


