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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. július 19. 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 

  
 
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. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti                                  Fodor Béla    
      és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó érté-                            polgármester                                                            
      kelés   
                                                                                                                                       
 
2./ Adásztevel községnek a 2017. évi könyvtárellátási szolgáltatás                            Fodor Béla    
     nyújtásáról szóló tájékoztató                                                                                 polgármester    
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                   
3./ Adásztevel Község Önkormányzat belső ellenőrzési jelentése      Fodor Béla 
                                                                                                                                     polgármester                                    
                                                                                                                            
4./ 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: 
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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 
jelentést a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 és 34/2018.(IV.24.), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 és 52/2018.(V.28.) és 53/2018.(VI.11.) számú 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása, 1 fő kérelmének eluta-
sítása (1 főre jutó nettó jövedelme meghaladja a jövedelemhatárt.); 6 fő részére családi települési 
támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő szociális 
étkeztetésének engedélyezése. 
 
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 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés   
    E lő a d ó : Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal által elkészített Átfogó érté-
kelést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Átfogó értékelést. Elmondja, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatait 
jól ellátta, s javasolja a képviselő-testületnek az Átfogó értékelés 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: 
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54/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor-
mányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 
2018. május 29. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel községnek a 2017. évi könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról 

szóló tájékoztató                                                                                  
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa 
könyvtárosa, Vargáné Takács Mónika elkészítette a könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Tájékoz-
tatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a Tájékoztatót. Elmondja, hogy Adásztevelen a könyvtár jól működik, a 
könyvtár DVD, CD és könyvállománya gyarapodik. Az érdeklődőknek rendszeresen gyermek-, tör-
ténelmi-, kulturális- és zenés rendezvényeket szerveznek. Javasolja a képviselő-testületnek a Tájé-
koztató elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

55/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Városi Könyvtár 
Pápa Adásztevel településen a 2017. évi KSZR szolgáltatásokról szóló, 2018. május 
4. napján kelt Tájékoztatóját elfogadja. 
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat belső ellenőrzési jelentése 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a Belső ellenőrzési jelentéseket (1-3.) megküldte a 
Bocskay és Társa Bt. Örömmel mondja, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak és 
belső szabályzatoknak megfelel, a belső ellenőrök rendben találták az önkormányzat gazdálkodását. 
Ezt követően részletesen ismerteti a Belső ellenőrzési jelentéseket. Javasolja a képviselő-testületnek 
a jelentések elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a Belső ellenőrzési jelentések elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

56/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és Társa Bt. (8200 
Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) által, Adásztevel Község Önkor-
mányzat 2017. évi gazdálkodásáról készített, 2018. április 27. napján kelt Belső ellenőr-
zési jelentéseket elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentések a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Ingatlan vásárlási kérelem 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti Tóth Márta Adásztevel, Ady u.16. sz. alatti 
lakos kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy a kérelmező szomszédja ezen az úton közelíti meg ingatlanait. Az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2013.(VII.1.) önkormányzati rende-
lete 5. § (2) bekezdése szerint: „Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba 
tartozó vagyonelemeket az 1. Melléklet tartalmazza. Ebben a kérdéses adászteveli 456 hrsz-ú ingat-
lan „A önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen vagyonelemek” között, 
„Földút az Ady utcára csatlakozó” megnevezéssel van nyilvántartva. Ezért javasolja a képviselő-
testületnek a kérelmező ingatlan vásárlási kérelmének elutasítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával, az utat nem lehet elidegeníteni, mert 
akkor a gazdák nem tudják a földjeiket megközelíteni. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Márta Adásztevel, Ady 
u.16. sz. alatti lakosnak az adászteveli 456 hrsz-ú, Adásztevel Község Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó elidegenítési kérelmét  e l u t a s í t ja. 
A határozat ellen, a kézhezvételtől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre való 
hivatkozással – felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Veszprémi Közigazgatás és 
Munkaügyi Bírósághoz. 

I n d o k o l á s  

Tóth Márta Adásztevel, Ady u.16. sz. alatti lakos ingatlan vásárlási kérelemmel fordult 
az Önkormányzathoz, melyben az adászteveli 456 hrsz-ú, Adásztevel Község 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséhez kérte az Önkormányzat 
hozzájárulását. 

Fenti ingatlan Adásztevel Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemeknél az 1. Mellékletben, az ön-
kormányzat kizárólagos tulajdonát képező, forgalomképtelen vagyonelemek között, 
„Földút az Ady utcára csatlakozó” megnevezéssel van nyilvántartva, ezért az Önkor-
mányzat a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
Az Önkormányzat a határozatát a Rendelet 5. § (2) bekezdése és 9. §-a alapján hozta 
meg. 

 Fodor Béla sk.     Kelemen László sk. 
                 polgármester jegyző 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Falunapi Program 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevelen 2018. augusztus 4. nap-
ján lesz a falunap, melynek költségeire „Kulturális értékek és hagyományok Adásztevelen” címmel 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A Falunap Programját a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletes ismerteti a Falunapi Programot. A Program Adásztevel 
honlapjára feltöltésre került, mert a LEADER pályázati kiírás ezt írta elő. A Program még nem tel-
jes, változhat is. Nem szerepel benne a labdarúgó csapatok érmeinek átadása, s a konferanszié sze-
mélye sem ismert még. Javasolja a képviselő-testületnek a Program elfogadását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a Falunap Programja elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
58/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevelen 2018. augusztus 
4. napján megrendezendő Falunap Programját elfogadja. 
A Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Járda felújítások 
ca) Árpád utcai járda felújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kistelepülési önkormányzatok ala-
csony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázat 1.247.803,-Ft támogatásából fog megvalósulni, 
70 m hosszon az Árpád utcában a járda kerül felújításra. Korábban beérkeztek már az árajánlatok, 
melyek közül a legkedvezőbb a KÖMAX Építőipari Kft. árajánlata volt. A képviselő-testület előze-
tes megbeszélése alapján, 2018. július 2. napján velük aláírta a vállalkozói szerződést. Ezt követően 
részletesen ismerteti az árajánlatokat és a vállalkozói szerződést. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 
megbeszélésnek megfelelően, utólag fogadja el a legkedvezőbb árajánlatot és az aláírt vállalkozási 
szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az árajánlat elfogadását és a vállalkozási szerződés 
jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
59/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A kistelepülési önkormányza-
tok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” pályázat támogatásával megvalósuló, 
Adásztevel, Árpád utca járdafelújításával kapcsolatos, KŐMAX Építőipari Kft. 
2018.04.11. napján kelt, bruttó 1.247.803,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja, s az Áraján-
lat alapján készült, 2018. július 2. napján kelt, KŐMAX Építőipari Kft.-vel kötött Vál-
lalkozási szerződést jóváhagyja. 
Az Árajánlat és a Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 

 
cb) Kossuth Lajos, Arany János, Jókai Mór és Alkotmány utcák járda felújítása 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem ré-
szesült települési önkormányzatok 10 millió Ft-os támogatása terhére (módosíttatták a hivatal felújí-
tásáról járdafelújításra a támogatói okiratot) felújíttatják a Kossuth Lajos (30 m), Arany János (167 
m), Jókai Mór (312 m) és Alkotmány (191 m) utcák járdáit. Ezt követően részletesen ismerteti a 
beérkezett árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Az árajánlatokban nem szerepel a térkő és a murva anyagára, mert azokat az önkormányzat vásárol-
ja meg a felújításhoz. Az árajánlatok közül a KÖMAX Építőipari Kft. árajánlata a legkedvezőbb, 
ezért ezt az árajánlatot javasolja elfogadni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja a polgármester úr felha-
talmazását a Vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
60/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok támogatása” pályázat támogatásával megvaló-
suló, Adásztevel, Kossuth Lajos, Arany János, Jókai Mór és Alkotmány utcák járda fel-
újításával kapcsolatos, KŐMAX Építőipari Kft. 2018.07.10 napján kelt, bruttó 
6.861.830,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 
 

d) Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcso-  
     lódó támogatására   
          
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati kiírás másolatát a képvise-
lők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást. 
Adásztevel max. 78 m3 tűzifát igényelhet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a maximálisan 
igényelhető mennyiségre nyújtsa be igényét, s a 99.060,-Ft önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét 
– költségvetése terhére – vállalja át. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

61/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter – az államház-
tartásért felelős miniszter egyetértésével – által meghirdetett „Települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 78 erdei m3 ma-
ximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét. 
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 99.060,-Ft ön-
részt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgálta-
tást nem kér. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az igénylés ha-
táridőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
 

e) Polgármesteri Hivatal felújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal felújításán a kőműves dolgo-
zik, a járólapok lerakása és a csempézés és a vakolás van hátra, ezeket a jövő héten elkezdi a kőmű-
ves. 
 
ea) Festés és mázolás 
 
A festés szakipari munka árajánlatát még nem fogadta el a képviselő-testület. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a beérkezett árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlat, Somogyi Balázs áraján-
lata elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a polgármester úr felha-
talmazását a Vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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62/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal székhely hivatalának fejlesztése, felújítása” pályázat támogatásával 
megvalósuló, a hivatal festés és mázolás munkájával kapcsolatos, Somogyi Balázs 
egyéni vállalkozó (8561 Adásztevel, József Attila u. 49.) 2018.07.16. napján kelt, bruttó 
1.414.104,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 
 

eb) Vízvezeték szerelés 
 
A vízvezeték szerelés szakipari munka árajánlatát korábban már elfogadta a képviselő-testület, de a 
kivitelező jelezte, hogy a megemelkedett anyagárak és egyéb költségei miatt az árajánlatában sze-
replő árat nem tudja tartani, ezért az árajánlat felülvizsgálatát kérte. Az árajánlatot adó vállalkozók-
tól új árajánlatokat kért az önkormányzat. Ezt követően részletesen ismerteti a beérkezett árajánla-
tokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képvi-
selő-testületnek a legkedvezőbb ajánlat, Szalai Lajos árajánlata elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a polgármester úr felha-
talmazását a Vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

63/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal székhely hivatalának fejlesztése, felújítása” pályázat támogatásával 
megvalósuló, a hivatal vízvezeték szerelési munkájával kapcsolatos, Szalai Lajos egyéni 
vállalkozó (8562 Nagytevel, Dózsa György u. 13.) 2018.07.16. napján kelt, bruttó 
580.231,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 
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f) Használt járdalapok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a járdafelújítások során a használt jár-
dalapok felszedésre kerülnek. A lakosság részéről több igény is érkezett ezekre. Javasolja, hogy 
azoknak az igénylőknek, akik közterületen (járdánál, árokburkolásnál stb.) kívánják felhasználni 
ezeket a járdalapokat, térítésmentesen biztosítsa a képviselő-testület. Akik nem közterületen, hanem 
magán célra használják, 100,-Ft/db áron kaphassák meg a járdalapokat. 
 
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: 
 

64/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adászteveli járdafelújítás so-
rán felszedett, használt járdalapokat az alábbiak szerint hasznosítja: 

a) azok az igénylők, akik közterületen (járdánál, árokburkolásnál stb.) kívánják 
felhasználni, térítésmentesen, 

b) akik nem közterületen szeretnék felhasználni, 100,-Ft/db egységáron  
kapják meg a használt járdalapokat. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 
 
 

g) Szabályzatok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ASP központhoz történő rendszer-
csatlakozással összefüggésben szükséges az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, 
szabályozási feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli válto-
zások beépítése a működési rendszerbe, a módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon. 
 
ga) Iratkezelési Szabályzat 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az elkészült az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal új Iratkezelési Szabályzatával a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei 
Levéltára és a Veszprém Megyei Kormányhivatal egyetértett. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Iratkezelési Szabályzatot, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Javasolja a képviselő-testületnek az Iratkezelési Szabályzat jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Németh József képviselő támogatja a szabályzat jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

65/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) 2017. december 29. napján kelt Irat-
kezelési Szabályzatát jóváhagyja. 
Az Iratkezelési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 
 

gb) Informatikai Biztonsági Szabályzat 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának a célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása 
során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s 
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvános-
ságra hozatalát. Ezt követően részletesen ismerteti az Informatikai Biztonsági Szabályzatot, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek 
az Informatikai Biztonsági Szabályzat jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a szabályzat jóváhagyásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

66/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) 2017. december 30. napján kelt In-
formatikai Biztonsági Szabályzatát jóváhagyja. 
Az Informatikai Biztonsági Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 

 
gc) Használati Szabályzat 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati  
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Hivatal ASP Rendszer Használati Szabályzatát az SW Systems Kft. szakembere készítette el. A 
szabályzat tartalmazza a technikai követelményeket, a technikai feltételek kialakítását és telepítését 
és az ASP rendszer bejelentkezési lépéseit. Ezt követően részletesen ismerteti a Használati Szabály-
zatot, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képvi-
selő-testületnek a Használati Szabályzat jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

67/2018.(VII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) 2017. február 23. napján kelt ASP 
Rendszer Használati Szabályzatát jóváhagyja. 
Az ASP Rendszer Használati Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester             
              Kelemen László jegyző 
 

h) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Orvosi Rendelő építési 
engedélyénék kiadása folyamatban van, az Ajkai Járási Hivatal ebben az illetékes. 
A szelektív hulladéklerakó hely megint szemetes, hiába küldték ki az erre vonatkozó felhívást. A 
győri tanácsülésen felvetik a problémát, hogy gyakrabban kellene elszállítani az edényzetből a sze-
lektív hulladékot. Hulladéksziget 1.000 főre csak 1 db jut, ezért a járatsűrítés lehet a megoldás. 
Amennyiben továbbra is ilyen szemetes marad a környéke, akkor kamera felszereléséről kell intéz-
kedni. 
 
Az önkormányzat szociális rendelete alapján, havonta 1.000,-Ft családi települést nyújtanak a gye-
rekek után. Az érintett szülők még arra sem képesek, hogy a hivatalban átvegyék ezt a települési 
támogatást, a hivatalsegédnek többször meg kell kísérelni a támogatás átadását, pedig ez nem lenne 
feladata. Ha ez rendszeresen így lesz, akkor el kell gondolkodni a rendelet módosításán. A rendkí-
vüli települési támogatás indoklási lehetőségeit is módosítani szükséges a kérelem formanyomtat-
ványon. 
 
Vásárolt élelmezéssel kapcsolatban, az utóbbi hetekben minőségi és mennyiségi problémák vetőd-
tek fel. Ez betudható a nyári leállásnak és szabadságolásnak (Nem működik a Pápakovácsi kony-
ha.), de ha hosszú távon is ilyen marad az élelmezés, akkor reklamálni fognak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
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Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 41 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


