Szám: At/123-2/2018.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14. napján 14 órakor megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14. napján 14
órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme.
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 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.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Fodor Béla
polgármester

2./ Adásztevel község Településkép védelmi önkormányzati rendelete

Fodor Béla
polgármester

3./ 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:
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 határozatok – a két
ülés között eltelt rövid idő miatt – nincsenek, így nem készült végrehajtásukról beszámoló.
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Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére családi települési támogatás
megállapítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer
kiadási települési támogatás megállapítása, 1 fő kérelme elutasítása (a jövedelemkorlátnál
magasabb egy főre jutó jövedelem miatt).
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó:
Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetés-tervezetét a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy rohamléptekben készült el,
a költségvetés, tartalmilag az új információk és a terv szinten lévő dolgok is bekerültek. A költségvetésnek vannak olyan részei, ahol a normatív támogatás fedezi a kiadásokat, de voltak olyan részek
is, melyek kérdésesek, nincs pontos összeg. Szerepelnek benne pályázatok, melyekről még nem
tudni semmit sem (pl.: Orvosi Rendelő kialakítása) azoknak is van önrészük, meg a rendezési tervet
is idén kell felülvizsgálni. Az Óvoda költségvetése is beépült a költségvetésükbe, amihez önkormányzati hozzájárulást kell fizetni. Pluszban még van egy 30 éves jubileumi jutalom kifizetési kötelezettség is. Összességében az óvodára 2,5 millió Ft-ot kell majd fizetni az önkormányzatnak, enynyivel kevesebb normatívát kapnak a kiadásokhoz képest. Szünidei gyermekétkeztetésben egy
gyermek részesül. Ez előző évhez képest nincs kiugró kiadás, vagy bevétel. A közmunkaprogram
még nem szerepel a költségvetésben. Tegnap nyújtották be kérelmüket egy hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programra, ami június 30-ig tart. Pluszban még ott van a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása is. Véleménye szerint az idei évi egy elfogadható költségvetés. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetés-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat költségvetését.
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:
1/2018.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Adásztevel község Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az előterjesztést, az Állami Főépítész levelét és a
rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy rohamléptekben kellett elfogadni a rendeletet, amit most felül kell vizsgálni. Az álla-
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mi főépítész véleményét megküldte, ami alapján Müller János főépítész és a jegyző úr átdolgozta a
rendeletet. Lehet, hogy még később is hozzá kell nyúlni a rendelethez. Sajnos még vannak benne
olyan dolgok, melyeket pontosítani kell, de vannak olyanok is, amik nem kerültek bele. A rendelet
1/b. Mellékletét is módosítani kellett, mert a településképi szempontból meghatározó területek
jegyzéke 24 db településrészt határozott meg, ugyanakkor ezek térképi megjelenítésénél csak 9 településrész szerepelt. Sajnos nem volt egyszerű összerakni. Elmondja, hogy az ipari terület és a
sportpálya sem szerepel benne. Javasolja, hogy a módosított rendeletet fogadja el a képviselőtestület.
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:
2/2018.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Adásztevel Község településkép védelméről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elszámolása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Igazgatóság Pápai Kirendeltségét az
Önkormányzat 10.000,-Ft-tal támogatta 2017. évben. Most benyújtották a támogatás elszámolását.
Ezt követően részletesen ismerteti az elszámolást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az elszámolást.
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:
9/2018.(II.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. január 26. napján kelt, támogatás elszámolását
elfogadja.
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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b) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester 10.000,-Ft támogatást javasol megállapítani az igazgatóságnak.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
10/2018.(II.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére –
költségvetése terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
c) Együttműködési megállapodás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprémi SZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma iskolai közösségi szolgálattal
kapcsolatos megállapodását. Elmondja, hogy a középiskolás diákoknak közösségi szolgálatot kell
teljesíteniük az érettségi előtt. Már más iskolákkal is kötöttek ilyen együttműködési megállapodást.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá az általa már aláírt megállapodást.
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:
11/2018.(II.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprémi SZC SzentGyörgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával kötött, iskolai
közösségi szolgálattal kapcsolatos, 2017. december 19. napján kelt Együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
Az Együttműködési megállapodást a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
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Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
d) Polgármester szabadságának ütemezése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadság
ütemezést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a szabadság ütemezést. Elmondja, hogy nehéz az ütemezésnek megfelelően kivenni a szabadságát, mert sürgős önkormányzati munkák mindig jönnek, a közmunkásokat napi szinten irányítani
kell. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a szabadságának ütemezését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr szabadság ütemezése elfogadását
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
12/2018.(II.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester
2018. évi szabadság ütemezését jóváhagyja.
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
e) Polgármesteri tájékoztató
ea) City Pro Kft. árajánlata
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a City Pro Kft. megküldte árajánlatát a rendezési terv
felülvizsgálatára, amit 2018-ban az önkormányzatoknak el kell végezni. Ezt követően részletesen
ismerteti az árajánlatot. A rendezési terv elkészítését nem tervezték az önkormányzati 2018. évi
költségvetésébe, mivel az önkormányzatnak erre nincs 6 millió Ft forrása. A rendezési terv eljárása
előre láthatólag 1 évet vesz majd igénybe. Valószínű, hogy az elkészítésének határidejét módosítani
fogják, s a kistelepülések részére céltámogatás biztosítása is indokolt lenne.
eb) Támogatói okirat – pályázat Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalának felújítására
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy február 8. napján kelt döntés alapján,
belügyminisztériumi pályázaton 12.235.234,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Adásztevel
község Önkormányzat az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalának felújítására. A pénzt 7 munkanapon belül átutalják az önkormányzat számlájára. Ez a pályázat 95 % támogatottságú, így az önerő 643.960,-Ft. A támogatás végső felhasználási határideje 2019. december
31-e. Ebben a pályázatban szerepel tetőcsere, hőszigetelt nyílászárók és ereszcsatorna cseréje, hőszigetelt álmennyezet és válaszfalak építése, víz- és villany szerelvények, padló burkolása, festés,
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mázolás és eszközbeszerzés is. Kivitelezőt kell majd keresni, amire a képviselők véleményét, javaslatát is várja. Nem volt idő még megbeszélni, hogy egy generál kivitelezőnek vagy szétaprózva,
több vállalkozónak adják-e ki a feladatot. Nyár folyamán kerül kiépítésre a Szupergyors internet,
addigra szeretné a hivatalt felújíttatni. Megfelelő technikai hátteret szeretne biztosítani a dolgozóknak, hogy minél hatékonyabban és gyorsabbal tudják elvégezni a feladataikat. Ezt követően részletesen ismerteti a támogatói okiratot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
ec) Pályázat - ASP
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ASP rendszer bevezetésénél aktívan
közreműködők jutalmazására a Belügyminisztérium 315.600,-Ft támogatást biztosított. Ezt követően részletesen ismerteti a támogatói okiratot, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El kell majd dönteni, hogy osszák majd szét az érintett köztisztviselők között a támogatást.
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 15 óra 41 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

