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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 2018. április 24. napján 18 

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 
- Czere Zoltán r.ftörm. 
- Molnár László r.örm. 

  
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a rendőr körzeti megbízottakat, 
s 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 l ő a d ó : 
 
1./ Pápai Rendőrkapitányság Adásztevel község közbiztonság helyzetéről        Fodor Béla    
      szóló, 2017. évi beszámolója                                                                        polgármester 
                                                                                                                                                                                                          
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye család-                 Fodor Béla    
     és gyermekjóléti szolgálat és házi segítségnyújtás, szociális alapel-             polgármester 
     látás 2017. évi beszámolói      
 
3./ Adászteveli Óvoda német nemzetiségi oktatása                                               Fodor Béla                                                                                                              
                                                                                                                              polgármester 
 
4./ Szociális étkeztetés Szakmai Programjának módosítása                                  Fodor Béla                                                                                                                   
                                                                                                                              polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                               
5./ Vegyes ügyek                                                                                                   Fodor Béla    
                                                                                                                              polgármester                            
                                                                                                                              
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett ja- 
vaslatot 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 végre-
hajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
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: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelen-
tést az 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7/2018.(I.30.), 8/2018.(II.13.) és 9, 10, 11 és 
12/2018.(II.13.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott 
hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 6 fő részére rendkívüli települési 
támogatás megállapítása; 3 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 4 fő részére 
gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása, 9 fő részére családi települési támogatás 
megállapítása; 1 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 : Pápai Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről szóló, 2017. évi be-

számolója 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte 
a közbiztonság helyzetéről szóló, 2017. évi beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Megkérdezi a 
Kapitányság részéről megjelent körzeti megbízottakat, hogy szóban kívánnak-e kiegészítést tenni a 
beszámolóval kapcsolatban. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Czere Zoltán körzeti megbízott köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, ha kérdése lenne vala-
kinek a beszámolóval kapcsolatban, igyekeznek válaszolni rá. 
 
Fodor Béla polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat a település közútjain 
súlykorlátozó táblákat helyezett ki. Ezek nagyrészt működnek is. Sokan azonban nem veszik figye- 
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lembe ezeket a táblákat és engedély nélkül tartózkodnak az érintett útszakaszokon. Jön a jó idő, a 
településen egy nagyobb lomtalanítást is szeretnének, hogy oda tudja a lakosság elvinni a felesle-
gessé vált dolgokat, hulladékot és ne a falu határába legyen lerakva a hulladék. A jegyző úrnak ta-
valy sok gondja volt az illegálisan lerakott hulladékokkal. Köszönetét fejezi ki a körzeti megbízot-
taknak az eddigi munkájukért. Sokkal többet lehet a járőröket látni a faluban, mint korábban. 
 
Németh József képviselő is köszönetét fejezi ki a rendőröknek, a szüreti felvonulás biztosításáért. 
Bízik benne, hogy idén is számíthatnak majd rájuk. 
 
Czere Zoltán körzeti megbízott hozzászólásában elmondja, ha bármi gond van a településen, nyu-
godtan szóljanak nekik. 
 
Fodor Béla polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
Adásztevel község közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-
désekről és azokkal kapcsolatos feladatokról szóló, 19030/0/1455/2018.ált. számú, 
2017. évi Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye család- és 

gyermekjóléti szolgálat és házi segítségnyújtás, szociális alapellátás 2017. 
évi beszámolói    

   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi beszámolója 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Fel-
adatellátó Intézménye megküldte a beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy Csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat működik a legjobban a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása által nyújtott feladatok közül. A családgondozó rendszeresen kijön a településre, felkeresi 
a problémás családokat és próbál segíteni, hogy megoldódjanak a problémák. A szociálisan rászoru-
lóknak a Kormány a Társuláson keresztül, negyedévente élelmiszercsomagokat juttat. Elhozta az 
első csomagokat, s az önkormányzat – a központilag meghatározott, rászorulókat tartalmazó lista 
alapján - eljuttatja az érintetteknek a csomagokat. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a 
beszámolót. 
 
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: 
 

14/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálat SZ-420-1/2018. 
számú, 2017. évi Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

b) Házi segítségnyújtás 2017. évi beszámolója  
                       
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Fel-
adatellátó Intézménye megküldte a beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy az 
előző évben a házi segítségnyújtás vonatkozásában 600 ezer Ft-tal kellett hozzájárulni a Társulás 
működéséhez, pedig Adásztevelen senki nem vette igénybe ezt a szolgáltatást. Ezért tavaly úgy 
döntött az önkormányzat, hogy ezzel a feladatellátással kilépnek a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulásából és 2018. évtől a FIX-PONT Önkormányzati Társulással láttatják el ezt a 
feladatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
 
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: 
 

15/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Intézménye a Házi segítségnyújtás SZ-420-1/2018. számú, 2017. 
évi Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda német nemzetiségi oktatása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a napirendhez készített előterjesztést. Elmondja, 
hogy az önkormányzat arra az elhatározásra jutott, hogy az Adászteveli Óvoda Alapító Okirata  
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székhely intézményre vonatkozó részéből kiveszik a német nemzetiségi oktatást, mivel a többszöri 
pályáztatás ellenére sem jelentkezett német nemzetiségi óvodapedagógus a meghirdetett óvónői ál-
láshelyre. Ha igény lesz rá, akkor az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzattól az óvoda 
kérhet támogatást nemzetiségi óraadó pedagógus alkalmazásához, a nemzetiségi oktatásra. A tárgyi 
eszközök rendelkezésre állnak a német oktatáshoz. Az intézményvezető-helyettes tájékoztatta a szü-
lőket az óvodai nevelés átszervezéséről. Az érintett 20 szülőből csak 2 szülő nem írta alá a szándék-
nyilatkozatot. Május utolsó munkanapjáig kell a döntést meghozni a képviselő-testületnek az Óvoda 
német nemzetiségi oktatásáról. A törvényi kötelezettségnek meg kell felelni. Javasolja, hogy az elő-
terjesztésbe 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: 
 

16/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda szék-
hely intézményét át kívánja szervezni oly módon, hogy a székhely intézményben a 
német nemzetiségi oktatást a 2018/2019-es tanévtől meg kívánja szüntetni. 
A képviselő-testület felkéri a tisztségviselőket, hogy a jogszabályban előírt vélemé-
nyek beszerzéséről, az egyeztetések lefolytatásáról és e napirendi pont májusi képvi-
selő-testületi ülésre történő beterjesztéséről gondoskodjanak. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 9. és 2018. május 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Szociális étkeztetés Szakmai Programjának módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a módosított Szak-
mai Program másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően rész-
letesen ismerteti az előterjesztést és a módosított Szakmai Programot. Elmondja, hogy a kormány-
hivatali ellenőrzés által feltárt hiányosságokat megszüntették, módosították a Szociális étkeztetés 
Szakmai Programját. Javasolja, hogy módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programját 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: 
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17/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor- 
mányzat módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programját elfogadja. 
A módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programja a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Információátadási Szabályzat 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján, 
az önkormányzatnak információátadási szabályzatot kell elfogadni, ami az ASP rendszer beindítá-
sával kapcsolatos. Ezt követően részletesen ismerteti a szabályzatot, melynek másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja az Információátadási Szabályzat elfogadá-
sát. 
 
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: 
 

18/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor-
mányzat 2017. december 1. napján kelt, Információátadási Szabályzatát elfogadja. 
Az Információátadási Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Pályázat – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró he-     
    lyi vagy térségi rendezvények támogatása” 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a helyi LEADER Akciócsoporthoz 
benyújtották véleményezésre a pályázat-tervezetet. Második körben a MVH-hoz kell benyújtani. A 
település lakosságszámát figyelembe véve, maximálisan 1.200.000,-Ft-ra lehet pályázni. Azt kell 
eldönteni, hogy ezt az összeget 1 rendezvényre, vagy az idei és jövő évi falunapra osszák-e el. A 
héten ül össze a helyi bíráló bizottság, utána még egyeztetnek Ugodban. Ezután lehet rögzíteni és 
véglegesíteni. Javasolja, hogy az idei és a jövő évi rendezvényekre megfelezve vegyék igénybe a 
támogatást.  
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Ezt követően részletesen ismerteti a LEADER támogatás igénybevételére hozandó határozati javas-
latot. Javasolja, hogy a képviselő-testület a javaslatot fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró helyi vagy 
térségi rendezvények támogatása” VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú pályázati 
felhívására, az önkormányzat 2018. évi „Kulturális értékek és hagyományok 
Adásztevelen” és 2019. évi „Kulturális értékek és hagyományok Adásztevelen” 
rendezvényeire.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI térítési díja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola és AMI homokbödögei tagintézményében művészeti oktatás folyik, aminek 
térítési díja van. Az I. félévről már korábban döntöttek, most a II. félévről is megküldték a térítési 
díj átvállalásáról szóló megállapodás-tervezetet. Azt gondolja, hogy valamilyen szinten Ugodhoz 
van kötve a település, ez a kötelező felvételt biztosító általános iskola, ezért egyetért a térítési díjak 
átvállalásával. Véleménye szerint segítsék ezeket a gyermekeket, lehet az ott tanultakat majd vissza-
forgatják majd a falujukba. Javasolja az adászteveli tanulók (környezet- és kézműveskultúra és nép-
tánc tanszak – 10 fő) térítési díjainak átvállalását. Elmondja, hogy a Pápai Tankerületi Központ által 
készített megállapodás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt köve-
tően részletesen ismerteti a megállapodást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a térítési díjak átvállalásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 
 



 9 
 

20/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai Tankerületi Központtal 
(8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) kötendő, Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola és AMI adászteveli tanulói térítési díja átvállalásával kapcsolatos 
megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Adászteveli Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről beszámoló 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel SE is megküldte a 2017. 
évi működéséről szóló beszámolóját. Elmondja, hogy a képviselők a beszámolót előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a mű-
ködésükhöz a pályázati elszámolást követően kapják meg a pályázati támogatást. Javasolja, hogy az 
SE beszámolóját 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: 
 

21/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Sportegyesület 
(8561 Adásztevel, Alkotmány u. 22.) 2017. évi tevékenységéről szóló, 2018. április 
17. napján kelt Beszámolót elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Adászteveli SE támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli SE kérelmének másola-
tát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a ké-
relmet. Elmondja, hogy erre a célra az önkormányzat költségvetésébe 400.000,-Ft támogatást építet-
tek be. Ezzel az összeggel kívánja támogatni az Egyesületet a képviselő-testület. Javasolja a képvi-
selő-testületnek, hogy foglalják határozatba a támogatást, a következők szerint: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE részére – költségvetése 
terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
•  A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
•  A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 31. 
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•  A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2019. január 
31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. február 15-ig Adásztevel Község Ön-
kormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról gondoskodja-
nak. 
Határidő: 2018. május 9. 
 
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: 
 

22/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére – költségvetése terhére – 400.000,-Ft támoga-
tást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
• A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
•  A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 31. 
•  A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámoló-
val, 2019. január 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötele-
zettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. február 
15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Pápa településrendezési eszközeinek módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Javasolja, 
hogy ne vegyenek részt Pápa településrendezési eszközeinek módosítási eljárásában. 
 
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: 
 

23/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápa Város Önkormányzat te-
lepülésrendezési eszközeinek módosítása településrendezési eljárásában nem kíván 
részt venni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

               Kelemen László jegyző 
 
g) Rákóczi Szövetség 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség kérelme másola-
tát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a ké-
relmet. Elmondja, hogy a határon túli magyar gyermekek segítésére fordítják a támogatást. Tavaly 
már támogatták a Szövetséget. Javasolja, hogy 5.000,-Ft támogatást állapítson meg a képviselő-
testület. A határozatba foglalják bele a következőket: 
A forrás felhasználásának célja: a 2018. évi Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2018. dec-
ember 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. január 15-ig Adásztevel Község Ön-
kormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a pol-
gármestert a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövet-
ség 2018. évi Beiratkozási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításá-
hoz 5.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2018. évi Beiratkozási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2018. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámoló-
val, 2018. december 31-ig. 
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A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2019. 
január 15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
h) Ingatlan vásárlási kérelem elbírálása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Balassa László ingatlan vásárlási ké-
relme másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy Balassa László megkereste, az adászteveli 1006 hrsz-ú ingat-
lant szeretné megvásárolni. A szomszédos területek az ő tulajdonában vannak, itt szeretne gazdál-
kodni. Ez a terület keskeny, nem nagy, 507 m2. Ezek a földterületek 100,-Ft/m2 áron szoktak elkel-
ni. Ezért javasolja, hogy Balassa Lászlónak 50.700,-Ft áron adják el a 1006 hrsz-ú ingatlant. Termé-
szetesen az ingatlan adás-vételével kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. 
 
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: 
 

25/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat forgalom-
képes tulajdonát képező, adászteveli 1006 hrsz-ú, 507 m2 területű, rét és út megneve-
zésű ingatlanát 50.700,-Ft vételárért elidegeníti Balassa László Adásztevel, Kossuth 
u. 36. sz. alatti lakos, vevő részére. 
Az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
i) Pályázat – Adászteveli Polgármesteri Hivatal felújítása 
ia) Villanyszerelés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az árajánlatokat a képviselő-testület 
tagjai már korábban megismerték, s kiválasztották a legkedvezőbbet. Erről azonban még nem 
született jegyzőkönyvben rögzített határozat, melyet sürgősen pótolni kell. Ezt követően részletesen 
ismerteti Boldizsár Norbert, Máté Szabolcs és Konrád András árajánlatait. Javasolja, hogy a 
legkedvezőbbet, Máté Szabolcs árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

26/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Máté Szabolcs villanyszerelő 
mester (8561 Adásztevel, Petőfi u. 18., adószám: 54327247-2-39) az Adásztevel 
község önkormányzati hivatal villanyszereléséről szóló, 2018. március 5. napján kelt, 
bruttó 1.467.241,-Ft 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: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a munka sürgősségére tekintettel, Máté 
Szabolcs Vállalkozói szerződését aláírta, melynek kéri a képviselő-testülettől a jóváhagyását. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Vállalkozói szerződést. Elmondja, hogy az elfogadott árajánlatánál 
kedvezőbb áron sikerült szerződést kötni a vállalkozóval. 
 
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: 
 

27/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Máté Szabolcs villanyszerelő 
mester (8561 Adásztevel, Petőfi u. 18., adószám: 54327247-2-39) az Adásztevel 
község önkormányzati hivatal villanyszereléséről szóló, 2018.03.12. napján kelt, 
bruttó 1.460.500,-Ft összegű Vállalkozói szerződését jóváhagyja. 
A Vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
ib) Tetőfelújítás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a hivatal tetőfelújítására érkezett 
NEOPORHÁZ Kft., Simon Róbert és Alternatívház Kft. árajánlatait, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel az egyik árajánlatot adó NEOPORHÁZ Kft-
nek ő az ügyvezetője. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható 
az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület  
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni.” 
 
Kéri a képviselőket, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban javaslataikat 
tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Major Zsolt képviselő urat a szavazásból.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel a Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel község önkor-
mányzati hivatal tetőfelújítására beérkezett árajánlatok elbírálásánál Major Zsolt képvi-
selő urat kizárja a szavazásból. 
 

Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a NEOPORHÁZ 
Kft. 4.416.362,-Ft összegű árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NEOPORHÁZ Kft. (8561 
Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 14389335-2-19) az Adásztevel község önkormány-
zati hivatal tetőfelújításáról szóló, 2018.04.15. napján kelt, bruttó 4.416.362,-Ft ös--
szegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ic) Kőműves munka 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a hivatal kőműves munkáira érke-
zett, Kiss Sándor, Stemmer Tamás és Balogh Gyula árajánlatait, melyek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy hogy az árajánlatok közül a legkedvezőb-
bet, Balogh Gyula 4.005.999,-Ft összegű árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, 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: 
 

29/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Gyula egyéni vállal-
kozó (8561 Adásztevel, József A. u. 56. adószám: 62460925-2-39) az Adásztevel 
község önkormányzati hivatal felújítása kőműves munkájáról szóló, 2018.04.23. nap-
ján kelt, bruttó 4.005.999,-Ft 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: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
id) Vízvezeték szerelés  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a hivatal vízvezeték szerelési 
munkáira érkezett, Kalmár Miklós és Szalai Lajos árajánlatait, melyek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy hogy az árajánlatok közül a legkedvezőb-
bet, Szalai Lajos 451.566,-Ft összegű árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, 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: 
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30/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai Lajos vízvezeték szere-
lő (8563 Homokbödöge, Dózsa u. 13. adószám: 54236011-1-39) az Adásztevel köz-
ség önkormányzati hivatal felújítása vízvezeték szerelési munkájáról szóló, 
2018.04.10. napján kelt, bruttó 451.566,-Ft 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: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
j) Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt években beadták ilyen célra 
már a pályázatukat. A pályázat beadási határideje április 30-a. Építésre, felújításra nyugodtan lehet 
pályázni. A támogatás minimális összege 100.000,-Ft. A határozati javaslatot közösen elkészítették 
a jegyző úrral. Javasolja 270.637,-Ft önrésszel beadni a pályázatot. Ezt követően részletesen ismer-
teti a pályázati kiírást és javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a következő határozatot: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a bel-
ügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett 
„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 (70 %): 631.486,-Ft, azaz Hatszázharmincegyezer-négyszáznyolcvanhat fo-
rint. 
A képviselő-testület a pályázat 30 %-os önerejét – a 2018. évi költségvetése terhére – 270.637,-Ft-
ban, azaz Kétszázhetvenezer-hatszázharminchét 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: 2018. április 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy szerinte a határozati javaslat megfelelő. 
 
Németh József képviselő kérdezi, hogy elveszik az önerő, ha nem nyer a pályázat? 
 
Válasz: 
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Fodor Béla polgármester nemmel válaszol a kérdésre. A pályázathoz a saját forrást a 2018. évi 
költségvetésük terhére biztosítja az önkormányzat, ha nyer a pályázat. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 

31/2018.(IV.24.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mel-
léklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támoga-
tásra” 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 (70 %): 631.486,-Ft, azaz Hatszázharmincegyezer-
négyszáznyolcvanhat forint. 
A képviselő-testület a pályázat 30 %-os önerejét – a 2018. évi költségvetése terhére – 
270.637,-Ft-ban, azaz Kétszázhetvenezer-hatszázharminchét 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: 2018. április 29. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
k) Pályázat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melyek máso-
latát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a pályázat benyújtási 
határideje május 2-a. Véleménye szerint a József Attila és Ady utca jobb oldala folytatásának járda-
felújítására kellene a pályázatot benyújtani, mert a Kossuth utcában nincs járda, a többi utcát pedig 
más pályázatból szeretnék felújítani. A pályázat benyújtásához árajánlat, képviselő-testületi határo-
zat, tulajdoni lap másolat és fényképek is kellenek. A pályázati önrész 15 %.  Javasolja, hogy a kö-
vetkező határozati javaslatot fogadja el a testület: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra pályáza-
tot nyújt be.  
Az Adásztevel, József Attila és Ady Endre utcai, az adászteveli 455 és 304 hrsz-ú, önkormányzati 
ingatlanokon megvalósuló járdafelújítás bruttó bekerülési  
költsége:                                                                   14.810.994,-Ft. 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                     12.589.345,-Ft 
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A pályázati saját forrás bruttó összege:                      2.221.649,-Ft 
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2018. évi költségvetése terhére – biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gon-
doskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 2. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a határozat elfogadását és a pályázat benyújtását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért fe-
lelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mel-
léklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.  
Az Adásztevel, József Attila és Ady Endre utcai, az adászteveli 455 és 304 hrsz-ú, 
önkormányzati ingatlanokon megvalósuló járdafelújítás bruttó bekerülési  
költsége:                                                                   14.810.994,-Ft. 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                     12.589.345,-Ft 
A pályázati saját forrás bruttó összege:                      2.221.649,-Ft 
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2018. évi költségvetése terhére – 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. május 2. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
l) Adósságkonszolidációs Támogatói Okirat módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem ré-
szesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a BMÖGF/52-15/2016. számú Tá-
mogatói Okirattal Adásztevel Község Önkormányzata 10 millió Ft támogatásban részesült. A pá-
lyázatot konyha felújításra nyújtotta be az önkormányzat, de másik pályázati támogatásból már 
megvalósul a konyha felújítása. Javasolja, hogy kezdeményezze az önkormányzat a Támogatói Ok-
irat módosítását, járda felújítási cél megjelölésével.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a Támogatói Okirat módosításai javaslatot. Vélemé-
nye szerint a módosítási kérelemhez majd csatolni kell a járda felújítás költségvetését is. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiadott 
Adásztevel Község Önkormányzata BMÖGF/52-15/2016. iktatószámú Támogatói 
Okirat módosítási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A képviselő-testület a támogatást Adásztevel község járdáinak felújítására kívánja 
felhasználni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
 
m) Név és székhely használat kérelem elbírálása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Kulturális Egyesü-
let név és székhely használati kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja, hogy határozatlan időre adják meg az engedélyt az Egyesület részére, s  
járuljanak hozzá ahhoz, hogy az egyesület neve és székhelye a cégnyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljön. 
 
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: 
 

34/2018.(IV.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Kulturális 
Egyesület (8561 Adásztevel, Árpád u. 66.) részére az “Adászteveli Kulturális 
Egyesület” névhasználatot és a „8561 Adásztevel, Árpád u. 66.” székhely használatot 
– határozatlan időre - engedélyezi. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület neve és székhelye a 
cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. május 9. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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n) Polgármesteri tájékoztató 

 
na) Pályázat – orvosi rendelő és tanácsadó kialakítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az orvosi rendelő és tanácsadó kialakí-
tására 36.892.731,-Ft támogatást nyert Adásztevel Község Önkormányzata. A héten a szerződés 
tervezetet is megküldésre kerül, amit majd átnéznek és feltöltik az internetes felületre. Elindul ez a 
projekt is. Projektmenedzsmentre az önkormányzatnak forrást kell majd biztosítani, mert a pályá-
zatba csak minimális összeget lehetett ilyen célra beépíteni. 

 
nb) Téli rezsicsökkentés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 1152/2018.(III.27.) Kormány hatá-
rozat alapján Adásztevel Község Önkormányzat a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében, a 
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásként 12 m3 tűzifa 
támogatást kapott. A támogatás felhasználási határideje: 2019. február 15. Akik gázzal fűtenek, már 
megkapták a támogatást. 

 
nc) Védőnői Szolgálat és Iskolaeü. Szolgálat 2017. évi költségeiről tájékoztatás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Szolgálat eddig túlfinanszírozott 
volt. A tavalyi évtől viszont már alulfinanszírozottá vált, a felmerült költségeket - lakosságszám 
arányosan - az önkormányzatoknak kell megfizetniük, ami Adásztevelnek 119.449,-Ft-ot jelent. 

 
nd) Lomtalanítás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy évi egyszeri lomtalanítás 2018. május 
19-én 8-12 óráig lesz. Konténereket hoz majd a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Akinek 
anyagilag rendezett a szolgáltatása, ő díjmentesen viheti oda a hulladékká vált dolgait. A lakosság 
részére tájékoztatót fognak majd kiküldeni. Az önkormányzatnak a környezetvédelmi alapos szám-
lájáról ki lehet majd fizetni ennek a lomtalanításnak a díját. 

 
ne) ASP támogatás kifizetése  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a belügyminiszter ASP rendszer 
működtetésével kapcsolatos támogatói okiratát az előző testületen ismertette. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a bruttó 315.600,-Ft támogatást Adásztevel Község Önkormányzata átadta az 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnak, az érintett köztisztviselők részére a támogatás 
kifizetése megtörtént. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
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Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 33 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


