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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. augusztus 22. napján 10 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme  
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt és Németh József képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 

  
 
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívóban 
szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N a p i r e n d : 
 
              T á r g y :                                            E lő a d ó : 
              
1./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyúj-             Fodor Béla    
      tásról és családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rende-            polgármester    
      let módosítása 
 
2./ Intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapí-                Fodor Béla    
      tása                                                                                                                     polgármester      
 
3./ Adászteveli Óvoda intézményvezető-helyettesi beszámolója                              Fodor Béla    
                                                                                                                                  polgármester                              
  
4./ Ingatlan vásárlási kérelem elbírálása                                                                    Fodor Béla    
                                                                                                                                  polgármester     
 
5./ Adászteveli Óvoda nyitva tartása és indítható óvodai csoportok száma                Fodor Béla    
                                                                                                                                  polgármester     
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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 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 az 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 és 
67/2018.(VII.19.), 68 és 69/2018.(VIII.10.) számú lejárt határidejű határo-
zatok 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  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyúj-             

tásról és családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

    E lő a d ó : Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a tanévkezdési tele-
pülési támogatás bevezetésekor viszonylag nagy összegekkel állapította meg az oktatási intézmé-
nyekbe járó óvodások és tanuló diákok támogatását. A tanévkezdés mindjárt itt van, ki kell majd 
fizetni a támogatásokat. Ha a jelenleg hatályos rendeletben lévő támogatási összegek kerülnek kifi-
zetésre, akkor a rendkívüli települési támogatásokat és az idősek támogatását csak megcsorbítva 
tudná az önkormányzat teljesíteni. Jelenleg 2,2 millió Ft szociális keret áll rendelkezésre, melyből 
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még lakáscélú támogatásokat is ki kell fizetni. Az óvodások és diákok gyermekétkeztetésben, csa-
ládi települési támogatásban és tanévkezdési települési támogatásban is részesülnek, ugyanakkor az 
idősek kevésbé támogatottak. Ezért javasolja a képviselő-testületnek egységesen, 3.000,-Ft-tal 
csökkenteni a tanévkezdési támogatásokat, kivéve az egyetemisták és főiskolások támogatását, me-
lyet 5.000,-Ft-tal javasol megemelni. Véleménye szerint a családi települési támogatás nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket, a kérelmezők sok esetben még arra sem hajlandóak, hogy a megálla-
pított támogatást átvegyék, a hivatalsegédnek négyszer-ötször fel kell keresni az érintetteket, mire 
átveszik a támogatást. Ezért javasolja a képviselő-testületnek ezt a támogatási formát megszüntetni. 
Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által elkészített előterjesztést és rendelet-tervezetet, 
melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Elmondja, hogy a 
családi települési támogatás megszüntetéséből a szociális keretben marad meg előirányzat, melyet a 
jövőben tanévkezdési települési támogatásra lehetne majd felhasználni. 
 
Major Zsolt képviselő is támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Elmondja, hogy az óvodások 
ingyen étkeznek, az általános iskolások tankönyvtámogatásban is részesülnek, s az egyetemistáknak 
és főiskolások jegyzetei a legdrágábbak, az ő iskoláztatásuk a szülőknek a legköltségesebb, ezért 
indokolt a tanévkezdési támogatásuk emelése. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2018.(VIII.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, 
szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről szóló 
5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d : Intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapítása                                                                                                             
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy Gic Község Önkormányzata nyújt támogatást a házi 
segítségnyújtáshoz. Ezt a feladatot Adásztevel Község Önkormányzat a Fix Pont Társulással láttatja 
el, de nyilatkozniuk kell, mert a társulásnak Adásztevel is a tagja. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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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: 
 

70/2018.(VIII.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 9/2018. (V. 23.) határozatával jóvá-
hagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával 
egyetért. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda intézményvezető-helyettesi beszámolója                               
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Gyengéné Töreki Natália intézmény-
vezető-helyettes benyújtotta az Adászteveli Óvoda székhely intézménye 2017/2018. nevelési évről 
szóló beszámolóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Beszámolót. Javasolja a képviselő-testületnek a Beszámoló elfoga-
dását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

71/2018.(VIII.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyengéné Töreki Natália, az 
Adászteveli Óvoda székhely intézménye (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) intézményve-
zető-helyettese által benyújtott, a székhely intézmény 2017/2018. nevelési évéről szóló 
Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Ingatlan vásárlási kérelem elbírálása                                                                     
      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti Böröczki Viola Adásztevel, József Attila u. 
15. sz. alatti lakos kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Elmondja, hogy korábban Szabó László adászteveli lakos bérelte az önkormányzattól az in-
gatlant, de a bérleti szerződése lejárt. A kérelmező gazdálkodni akar, ezért van szüksége az ingat-
lanra. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
8/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése szerint: „Az Önkormányzat üzleti va-
gyon forgalomképes.” A rendelet szerint a 023/10 hrsz-ú, „szántó” megnevezésű, 5682 m2 területű 
ingatlan értékesítéséhez nem kell az ingatlan-forgalmi szakértő értékbecslése, s csak 500 ezer Ft 
értékhatár felett kell versenyeztetni. A megvásárolni kívánt ingatlan a rendelet 3. mellékletében, a 
forgalomképes üzleti vagyon között szerepel, tehát elidegeníthető. Javasolja a képviselő-testületnek 
a kérelmező részére 500.000,-Ft-ért értékesítsék az ingatlant. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. Támogassák ezzel a helyi 
kérelmezőt, ha gazdálkodni akar. Foglalják a határozatba, hogy az ingatlan elidegenítésével 
kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

72/2018.(VIII.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegeníti Böröczki Viola 
Adásztevel József Attila u. 15. szám alatti lakos részére a tulajdonában lévő, 
forgalomképes Adásztevel 023/10 hrsz-ú, 5682 m2 területű, „szántó” megnevezésű 
ingatlanát, 500.000,-Ft vételárért.  
Az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az adásvétel 
lebonyolításáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. szeptember 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

  
 
5./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda nyitva tartása és indítható óvodai csoportok száma                 
      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletes ismerteti az Adászteveli Óvoda vezetője az 
Adászteveli Óvoda nyitva tartásával és indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos kérelmét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek a kérelembe foglalt javaslat elfogadását. 
 



7 

 

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: 

 
73/2018.(VIII.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva, 
az Adászteveli Óvoda székhely intézményének nyitva tartási idejét és a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza 
meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2018.09.01. – 2019.08.05.  
 Kedd:  7.00 - 16.00  2019.08.21. – 2019.08.31.  
       Szerda:     7.00 - 16.00  
       Csütörtök:  7.00 - 16.00 
 Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes gyermekcsoport.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a településrendezési eszközök 
készítésére és módosítására vonatkozó törvényi határidő 2019. december 31-ig meghosszabbításra 
került. Ezt követően részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/434-
5/2018. számú tájékoztató levelét. 
 
Elmondja, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakásfelmérést elvégezték, s a gázszolgáltatótól 
megkérték a kimutatást, hogy gázfogyasztóként kik részesültek téli rezsicsökkentési támogatásban. 
 
 
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 11 óra 13 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


