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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. november 7. napján 18 

óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme  
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
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. 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 szociális célú tűzifa támo- Fodor Béla    
      gatás helyi szabályairól szóló rendelete  polgármester 
                             
2./ Víziközmű-rendszer üzemeltetése, vagyonkezelése Fodor Béla    

                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                     
3./ Szennyvíz-rendszer üzemeltetése Fodor Béla    

                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Meg- Fodor Béla    
     állapodás módosítása  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 a 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 és 92/2017.(VIII.24.) és 93, 
94, 95, 96, 97 és 98/2017.(IX.14.) számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére kamatmentes kölcsön  telepü-
lési támogatás megállapítása; 10 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 3 fő ré-
szére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megál-
lapítása; 28 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 84 fő részére tanévkezdési telepü-
lési támogatás megállapítása; 2 fő lakhatási települési támogatás kérelme elutasítása; 1 fő gyógyszer 
kiadási települési támogatás kérelme elutasítása. 
 
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 szociális célú tűzifa támogatás helyi sza-

bályairól szóló rendelete 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előterjesz-
tést és a rendelet-tervezetet a tavalyi önkormányzati rendeletbe foglalt feltételekkel, melyet a képvi-
selők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a támogató okirat 48 erdei m3 
mennyiségről szól, ezt is tanulmányozhatták a képviselők. A tűzifa megrendelése megtörtént a Ba-
konyerdő Zrt-től. A szállítás szervezése a héten fog lezajlani. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Támogatói Okiratot, az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet 2 §-ába ke-
rüljön bele az, hogy a jövedelemmel nem rendelkező kérelmező rendezett munkaügyi viszonnyal 
rendelkezzen, erről csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását, hogy a nyilvántartásukban 
álláskeresőként szerepel. Javasolja azt is, hogy a 2. § utolsó bekezdésébe az kerüljön, hogy a közös 
lakcímen élők, s ne az egy háztartásban élők, mert a tavalyi évben az „ügyeskedők” kijátszották a 
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rendeletben előírt szabályokat, sok kérelmező – akik különben nem fértek volna bele a jövedelmi 
feltételekbe – külön háztartásban élőnek vallotta magát, hogy megkaphassa a támogatást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester - az előterjesztésben elhangzott módosításokkal - támogatja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 

 
11/2017.(XI.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d : Víziközmű-rendszer üzemeltetése, vagyonkezelése 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. elő-
terjesztését a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismer-
teti az előterjesztést. Elmondja, hogy a változásokat végig kell vezetni a rendszeren, ebben Adász-
tevel is benne van, ezért határozatot kell hozni. Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt határozati 
javaslatot 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: 
 

99/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 

1. Adásztevel Község Önkormányzata a V11 vízközmű-rendszer 17,7 %-os tulaj-
doni hányaddal rendelkező résztulajdonosa a víziközmű-rendszerre vonatkozó 
egységes szerkezetű Vagyonkezelési Szerződést elfogadja. 

2. Az egységes Vagyonkezelési Szerződés 2018. 01.01-től hatályos. 
      A Vagyonkezelőnek a Vagyonkezelt eszközökön felújítási, pótlási, beruházási 

kötelezettsége csak a Viziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökke-
nés összegéig áll fenn. 

3. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat vagyonkezelési díjat 
nem fizet a Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a va-
gyonkezelési jog gyakorlását. 

4. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vksztv. 5/G. § (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján megállapodást köt Ugod Község Ön-
kormányzatával a víziközmű-rendszerrel kapcsolatos ellátásért felelős számára 
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meghatározott jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének módjáról és 
feltételeiről. 

5. Felhatalmazza Ugod Község Önkormányzatát, hogy az önkormányzat nevében a 
Pápai Vízmű Zrt-vel a Vagyonkezelési Szerződést megkösse és aláírja. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Szennyvíz-rendszer üzemeltetése 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati Hiva-
tal ismét megküldte az SZ02 szennyvíz-elvezetés és tisztítás megállapodását, mert a pápai polgár-
mesteri hivatal jogászai néhány módosítást kértek a megállapodással kapcsolatban. A megállapodás 
lényege ugyanaz. Elmondja, hogy a módosított megállapodás másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a módosított megállapodást.  
Javasolja, hogy a módosított megállapodást 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: 
 

100/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZ02 Ugod 
szennyvízelvezetés, tisztítás Vkrsz. üzemeltetéséről szóló Megállapodást elfogadja. 
Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék. 
                   Határidő: 2017. november 22. 

Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

4./ N a p i r e n d : Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás 
módosítása 

      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést és a Társulási Megállapodás módo-
sítását és annak egységes szerkezetét, melynek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslatot fogadja el a képvise-
lő-testület. 
 
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: 
 

101/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dön-
tött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapo-
dásának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási Megállapodá-
sát - az előterjesztésnek megfelelően - elfogadja.  
A Társulási Megállapodás módosítása és annak új egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ Vegyes ügyek 
 
a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás mó- 
    dosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az előterjesztést és a Társulási 
Megállapodás módosítását, melynek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a határozat-tervezetet. Javasolja, hogy 
a társulási megállapodás módosítást és annak egységes szerkezetét hagyja jóvá 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: 
 

102/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 17. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben - az előterjesztés 1. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
A Társulási Megállapodás módosítása és annak új egységes szerkezete a határozat 
mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a házi segítségnyújtás feladatát az 
önkormányzat a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulással láttatja el, de a Társulásnak 
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tagja, ezért javasolja, hogy a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjára vonatkozó határozatát is 
hozza meg 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: 
 

103/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 11/2017.(X.12.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 12/2017.(X.12.) határozat szerint, 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára    
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden évben 
véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét.  A 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala megküldte levelét a 2017/2018 tanév-
re vonatkozóan. Továbbra is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskolát jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt az adászteveli általá-
nos iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-
tervezettel, mely határozatba bele kell foglalni, hogy nem tanul Ugodon HH-s adászteveli tanuló. 
 
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: 
 

104/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 
037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) oktatási-nevelési intézménnyel 
egyetért.  
Az intézményben HH-s adászteveli lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermek nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
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Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c)  Az Adászteveli Óvoda dokumentumainak véleményezése                                      
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a német nemzetiségi Adászteveli 
Óvoda vezetője elkészítette az intézmény módosított dokumentumait, Munkatervét és Önértékelési 
Szabályzatát. A dokumentumokat Adásztevel Község Önkormányzatnak véleményezni kell. A 
vélemények beérkezését követően, a Nevelőtestület fogadja el őket. A képviselők a 
dokumentumokat előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.     
 
ca) Pedagógiai program 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti módosított pedagógiai programot. 
Javasolja, hogy az intézmény módosított pedagógiai programjával értsen egyet a képviselő-testület, 
s ajánlja elfogadásra a nevelőtestületnek. 
 
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: 
 

105/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
módosított Pedagógiai programjával egyetért, elfogadásra ajánlja a 
Nevelőtestületnek. 

  A módosított Pedagógiai program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
cb) Önértékelési Szabályzat 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Önértékelési Szabályzatot. Ja-
vasolja, hogy az intézmény Önértékelési Szabályzatával értsen egyet a képviselő-testület, s ajánlja 
elfogadásra a nevelőtestületnek. 
 
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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106/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 2017. 
szeptember 7. napján kelt Önértékelési Szabályzatával egyetért, elfogadásra ajánlja 
a Nevelőtestületnek. 
Az Önértékelési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
   
cc) Munkaterv 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 2017/2018 nevelési év Munka-
tervét. Javasolja, hogy az intézmény Munkatervével értsen egyet a képviselő-testület, s ajánlja elfo-
gadásra a nevelőtestületnek. 
 
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: 
 

107/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
2017/2018 nevelési év Munkatervével egyetért, elfogadásra ajánlja a 
Nevelőtestületnek. 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
  
cd) Házirend 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a módosított Házirendet. Javasol-
ja, hogy az intézmény módosított Házirendjével értsen egyet a képviselő-testület, s ajánlja elfoga-
dásra a nevelőtestületnek. 
 
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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108/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda 
1/2017. verziószámú, 2017. szeptember 1. napján kelt, módosított Házirendjével 
egyetért, elfogadásra ajánlja a Nevelőtestületnek. 
A Házirend a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Adászteveli Zenestúdió Egyesület  
da) Támogatás elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Zenestúdió Egye-
sület működése 2016. évi, 100.000,-Ft-os támogatásának elszámolását, melynek másolatát a képvi-
selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy fogadja el az elszámolást a képvi-
selő-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: 
 

109/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Zenestúdió 
Egyesület 2016. évi, 100.000,-Ft-os támogatásáról szóló, 2017. november 3. napján 
kelt elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
db) Támogatás kérelem 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Zenestúdió Egye-
sület támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Elmondja, hogy az egyesületnél tisztségviselő váltás zajlik, átalakulóban van az egyesület. Tag-
jai hasznos képzést kapnak, műsoraikkal rendszeresen szerepelnek az önkormányzati rendezvénye-
ken. Az önkormányzat költségvetésébe betervezték a támogatást. Javasolja, hogy az egyesület ré-
szére 100.000,-Ft támogatás állapítsanak meg, a következők szerint: 
- A forrás felhasználásának célja: az Egyesület működésének támogatása. 
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2018. június 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
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- A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2018. júli- 
   us 31-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 

teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. augusztus 31-ig Adásztevel Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert az egyesülettel kötendő megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

110/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli Ze-
nestúdió Egyesület részére – költségvetési előirányzata terhére – 100.000,-Ft támoga-
tást állapít meg.  

- A forrás felhasználásának célja: az Egyesület működésének támogatása. 
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2018. június 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
- A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszá-

molóval, 2018. július 31-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt köte-

lezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
augusztus 31-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről, és a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 22. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
e) Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 
ea) Támogatás elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adásztevel Jövőjéért Közala-
pítvány működése 2016. évi, 50.000,-Ft-os támogatásának elszámolását, melynek másolatát a kép-
viselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy fogadja el az elszámolást a kép-
viselő-testület. Elmondja, hogy a Közalapítvány a rászorulókat támogatja ajándék utalványokkal, 
ajándékcsomagokkal, játékokkal. Az elmúlt években tették a dolgukat, ahol gond volt, ott segítet-
tek. Javasolja, hogy fogadja el az elszámolást a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

111/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért 
Közalapítvány 2016. évi, 50.000,-Ft-os támogatásáról szóló, 2017. november 6. 
napján kelt elszámolását elfogadja. 
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 

         Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
eb) Támogatás kérelem 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adásztevel Jövőjéért Közala-
pítvány támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Elmondja, hogy közalapítvány támogatását is betervezték önkormányzat költségvetésébe, 
javasolja, hogy a közalapítvány részére 100.000,-Ft támogatás állapítsanak meg, a következők sze-
rint: 
- A forrás felhasználásának célja: a Közalapítvány működésének támogatása. 
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2018. június 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
- A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2018. júli- 
   us 31-ig. 
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 

teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. augusztus 31-ig Adásztevel Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 

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

112/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért 
Közalapítvány részére – költségvetési előirányzata terhére – 100.000,-Ft támogatást 
állapít meg. 

- A forrás felhasználásának célja: a Közalapítvány működésének támogatása. 
- A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
- A forrás felhasználásának határideje: 2018. június 30. 
- A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
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- A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszá-
molóval, 2018. július 31-ig. 

- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt köte-
lezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. 
augusztus 31-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről, és a hatá-
rozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
f) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
    és a Homokbödögei Tagintézménye tandíja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 
Homokbödöge község polgármestere megkereste, hogy az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskolájában tanuló adászteveli gyermekek 
alapfokú művészetoktatási tandíja költségét vállalja át Adásztevel Község Önkormányzata. 29.250,-
Ft az évi tandíj, amit az adászteveli gyermekek fizetnek. Javasolja, hogy ezt az összeget az 
Önkormányzat – költségvetése terhére - vállalja át, mert ennek kifizetése nagy nehézséget jelent a 
családoknak. 
 
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: 
 

113/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adászteveli 
diákjainak tandíját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 

g) Eseti partnerek megválasztása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a településfejlesztési és településren-
dezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése sze-
rint „Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület határozattal 
dönt.” Véleménye szerint a rendeletben rögzített állandó partnerek köre mindenkit lefed, nem tud 



14 

 

olyan eseti partnert megnevezni, aki az állandó partnerek között nem szerepel. Ezért javasolja, hogy 
a képviselő-testület a határozatában ne nevezzen meg eseti partnert.  
 
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: 
 

114/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VI.20.) 
önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eseti 
partnert nem határoz meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 

 
h) Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat működési költségeiről tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy nagyteveli székhellyel működteti a 
három település a védőnői szolgálatot, melynek működése során 70.878,-Ft többletköltség 
keletkezett, amit az igénybevevők száma szerint osztottak meg az érintett települések között. Így 
Adásztevelnek 30.776,-Ft hozzájárulást kell fizetnie. A kimutatást a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a többletköltség átutalásáról 
határozzanak. 
 
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: 
 

115/2017.(XI.7.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adásztevel-
Nagytevel-Homokbödöge Védőnői Szolgálat és Iskolaegészségügyi Szolgálat 2017. 
I. félévi többlet költsége Adásztevel községet érintő 30.776,-Ft költségét – költségve-
tése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
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i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a járda felújítás beruházása befejező-
dött. A kivitelező végszámlájának utalása van hátra. 
 
Elmondja, hogy van az önkormányzatnak közművelődési támogatása bruttó 180.000,-Ft összegben, 
amit tárgyi eszköz beszerzésre kell fordítani. Előző években ebből az összegből asztalokat és széke-
ket vásároltak. Kérdezi, hogy idén milyen eszközbeszerzést javasolnak a képviselők? Jövőre válto-
zik a jogszabály, a településeknek közművelődési szakembert kell foglalkoztatni, ezért emelkedik 
majd a normatíva is. Társulásban is lehet majd foglalkoztatni a szakembert. Szerencsére Adászte-
velnek van ilyen szakembere. 
 
Előterjesztésében elmondja, hogy fel fogja kérni az Adászteveli Óvoda vezetőjét, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet az óvoda székhely intézménye német nemzetiségi oktatása jövőjéről. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy a tavalyi típusú székekkel bővítsék a művelődési ház esz-
közállományát. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 48 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


