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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. szeptember 18. napján 18 

órakor megtartott 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. Elmondja, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását a Bursa Hungarica pályázattal és a Gördülő Fejlesztési Tervvel 
kapcsolatos, határidős döntések indokolták. 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./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                     Fodor Béla    
                                                                                                                                 polgármester    
 
2./ Gördülő Fejlesztési Terv                                                                                      Fodor Béla    
                                                                                                                                  polgármester      
 
3./ Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal felújítása                                         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 határozatokról és az 
átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron következő, rendes ülésen fog be-
számolni. 
 
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 :  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
    E lő a d ó : Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
megküldte a pályázati csatlakozás előterjesztését és a csatlakozási nyilatkozatot, az eljárásrendet és 
ütemtervet, melyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy 2018. október 3-ig dönteni kell, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni az Ösztöndíjpályá-
zatban. Az elmúlt években részt vettek a Bursa Hungarica pályázatokban, a helyi fiatalok felsőokta-
tási tanulmányaival járó kiadásokat kifizetését támogatták. Javasolja, hogy idén is vegyenek részt az 
Ösztöndíjpályázatban, ezzel is tudják támogatni az adászteveli főiskolai és egyetemista tanulókat. A 
felsőoktatási hallgatóknak úgyis magasak a költségeik. Ezt követően részletesen ismerteti az előter-
jesztést, a csatlakozási nyilatkozatot, az eljárásrendet és ütemtervet, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a csatlakozási nyilatkozatnak megfele-
lően, hozza meg a döntését a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelő-
en, kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
lása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása so-
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rán maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályá-
zatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa megha-
tározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltétele-
ivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv  
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmond-
ja, hogy ez a projekt hosszú távú, 2019-től 2033-ig van megtervezve. 3 határozatot kell hozni az 
önkormányzatoknak. Az üzemeltetőnek meg kell küldeni október 1-ig a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalnak az önkormányzatok képviselő-testületei általhozott határozatokat. 
Az önkormányzatok kérték, hogy olyan források ne kerüljenek a Gördülő Fejlesztési Tervbe, ame-
lyek terhelik az önkormányzatok költségvetését. Az első években a legfontosabb dolgokat tervezik 
megvalósítani. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezeteket fogadja el a képvi-
selő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Major Zsolt képviselő egyetért az előtte szóló képviselő véleményével. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

75/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 
2019-2033. időtávra szóló SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület - véleményezési jogával élve - egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 
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b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-
zelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesz-
tések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor 
mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 21. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
76/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 
2019-2033. időtávra szóló V11 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 
a) A Képviselő-testület - véleményezési jogával élve - egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek 
és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-
zelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előter-
jesztés szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesz-
tések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor 
mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 21. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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77/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tu-
lajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2019-2033. évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötele-
zettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénz-
ügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak 
szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülésekor biztosít-
ja. 
A Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. szeptember 21. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal felújítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a többletköltség keletkezett a hivatali 
épület felújítása során. Sima vakolatrendszerrel tervezték meg a belső vakolást. A felújítás közben 
derült ki, hogy a falak vízszigetelése nem megfelelő, a sima vakolat nem alkalmazható. Ezért a szel-
lőztető-szárító vakolat mellett döntöttek. Reményeik szerint nem fog majd vizesedni, a SAKRET 
speciális vakolat ki fogja vezetni a vizet a falból. Ezt a plusz költséget az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből fedezi majd. A településrendezési terv elkészítésére 2 millió Ft-ot elkülönítettek a 
költségvetésben, de a tervet 2019. december 31-ig kell elkészíteni. Ezt az előirányzatot át lehetne 
csoportosítani, ami fedezné a most felmerült plusz költséget. A vakolat és a vállalkozó költségveté-
sében szereplő hagyományos vakolat költségének különbsége kifizetésére vállalkozói szerződést 
kötött az építési vállalkozóval. Ezt követően részletesen ismerteti a vállalkozói szerződést, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a szerződést hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő egyetért a szerződés jóváhagyásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

78/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balogh Gyula építési vállal-
kozóval (8561 Adásztevel, József A. u. 56., adószáma:62460925-2-39) az Adászte-
veli Polgármesteri Hivatal felújításánál felhasznált SAKRET szárító vakolat többlet 
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költségének kiegyenlítésére, 2018. augusztus 14. napján kelt, bruttó 1.123.243,-Ft 
összegű vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. október 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) Megbízási szerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ASP rendszerhez való csatlakozás 
pályázattal 2018. augusztus végéig el kellett számolni. A hivatali dolgozók le voltak terhelve és 
szakmai segítség is kellett. Az előzetes megbeszélések alapján, a Pápai Városfejlesztő Kft. segítsé-
gét vették igénybe a pénzügyi elszámoláshoz. Megbízási szerződést kötött, melynek összege bruttó 
120 ezer Ft. Ez a szerződés a testület által nem került jóváhagyásra. Ezt követően részletesen ismer-
teti a Megbízási Szerződést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

79/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Városfejlesztő Társa-
ság Kft-vel (8500 Pápa, Fő u. 12., adószáma: 14876558-2-19, nyilvántartási sz.: 
Cg.19-09-511861) az „Adásztevel Község Önkormányzat ASP központhoz való csat-
lakozása” pályázat projektmenedzsment szolgáltatására kötött, 2018. április 2. napján 
kelt, bruttó 120.000,-Ft összegű Megbízási Szerződését jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Adászteveli Óvoda kérelme  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tagintézmény-vezető kérelmében le-
írta, hogy előreláthatólag a 2018/2019-es tanévre a székhelyóvoda gyermeklétszáma meghaladhatja 
a 25 főt. Ezért kéri, hogy a maximális gyermeklétszám 20 %-kal történő megemeléséhez járuljon 
hozzá a Képviselő-testület. Most az óvodások száma 23 fő. Ezt követően részletesen ismerteti a ké-



8 

 

relmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület járuljon hozzá a kérelemhez. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

80/2018.(IX.18.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019-es nevelési évre 
az Adászteveli Óvoda székhely intézménye (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) óvodai 
csoportja 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését engedélyezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Polgármesteri tájékoztató 
 
ca) Legionella kockázatbecslés 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a VM. Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Népegész-
ségügyi Osztálya ellenőrzést végzett az Adászteveli Óvoda székhely intézményénél. Az ellenőrzés 
során kiderült, hogy a legionella kockázatbecslési terv nincs elkészítve. Ezt pótolni kell. Ez követő-
en részletesen ismerteti a Népegészségügyi Osztály VE-05/NEO/01664-2/2018. számú határozatát, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy meg-
rendelik a kockázatbecslés elkészítését. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester kérdezi, hogy ezt a kockázatbecslés kinek kell megcsinálni? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az óvodának kell megcsináltatni, egy hozzá 
értő szakembert kell megbízni az elkészítésével. 
 
cb) Védőnői és iskola egészségügyi szolgálat működési költségei 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az önkormányzatoknak a szolgálatok működéséhez hoz-
zájárulást kell fizetniük, mert a normatívából nem jönnek ki. Ezt a hozzájárulást nem lakosságszám 
arányosan, hanem az ellátottak létszámának arányában fizetik az önkormányzatok. A szolgálatoknál 
a legtöbb költséget a bér és járulékai jelentik, az egyéb költségek minimálisak. A szolgálatok 2018. 
első félévi költsége rendezve van. Ezt követően részletesen ismerteti Nagytevel Község Önkor-
mányzata által kiküldött tájékoztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. 
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Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, bejelentése, vagy 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő megkérdezi, az orvosi rendelő felújítása pályázat megvalósításával mi a 
helyzet? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a támogatási szerződést aláírták, de a támo-
gatás még nem érkezett meg. Pályázatíróval tárgyalnak. Projektmenedzsment és pénzügyi vezető 
kell a pályázathoz. Az eddigi pályázatíró nem tudja vállalni. Ajánlott pár szakembert, akiket meg-
kérdeztek, és nem egyértelmű, hogy milyen havi díjakért végeznék a munkát. Felmerült egy harma-
dik szakember neve is, akivel a jövő héten tudnak leülni tárgyalni. Kivitelezőt/kivitelezőket kell ke-
resni a munkákra. Építési engedély köteles a felújítás, e-naplós, így kérdés az is, hogy kiket tudnak 
megbízni. 2019. októberig át kell adni az orvosi rendelőt.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 18 óra 58 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


