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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. október 30. napján 18 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel –  Művelődési ház kisterme 
 
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 megjelent 1 fő. 
 
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./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati               Fodor Béla    
     rendelet                                                                                                                  polgármester    
 
2./ Adászteveli Orvosi rendelő és Tanácsadó kialakítása                                            Fodor Béla    
                                                                                                                                    polgármester    
 
3./ Riasztórendszer kiépítése az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal              Fodor Béla    
     új épületében                                                                                                          polgármester      
 
4./ Kötelező felvételt biztosító óvodai és általános iskolai körzethatárok                    Fodor Béla    
                                                                                                                                     polgármester                                                            
  
5./ 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: 
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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, hogy a képviselő-testület a beszámolót fogadja el. 
 
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 70, 
71, 72 és 73/2018.(VIII.22.) és 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 és 81/2018.(IX.18.) számú le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 82 fő részére tanévkezdési települési tá-
mogatás megállapítása; 6 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére szülési 
települési támogatás megállapítása; 3 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 2 fő 
részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás 
megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése 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 :  Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati   
                                  rendelet 
 E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette szociális célú 
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztését és a rendelet-
tervezetet. A támogató okiratokban 12 és 56 erdei m3, összesen 68 erdei m3 tűzifa került megállapí-
tásra. A Bakonyerdő Zrt. megküldte az árajánlatát, amely megfelel a pályázati kiírásnak. A tűzifa 
megrendelés elküldésre került. Ezt követően részletesen ismerteti a Támogatói Okiratokat, az elő-
terjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. A rendelet-tervezetben a tavalyi jövedelemhatárok szerepelnek, melyeket javasol meg-
emelni, hogy több kérelmező megfeleljen ezeknek, mert idén több a szétosztható szociális tűzifa 
mennyisége. A jövedelemhatárt a családban élőknél a mindenkori öregségi nyugdíj 260 %-ára, 
74.100,-Ft-ra, az egyedülállóknál pedig 310 %-ra, vagyis 88.350,-Ft-ra emeljék fel. Javasolja, hogy 
ezzel a módosítással a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a módosított rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Major Zsolt képviselő szintén egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2018.(XI.05.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor- 
mányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól:  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat mérföldköveit módosították. 
Az 1. mérföldkő 2018. október 31. napjáig tart, a 2. 2019. február 28-ig, itt már a kiviteli terveknek 
készen kell lenni, és előírások vannak, melyeket teljesíteni kell. Reméli, hogy meglesz minden, és a 
pályázati pénzt le lehet hívni. Nem kötelező egy generálkivitelezővel megcsináltatni a munkát, ha 
elosztják a munkafolyamatokat, akkor annyi kivitelezővel kell szerződést kötni. A 3. mérföldkő 
2019. június 30. napjáig tart, eddig el kell készülni a kivitelezés 50 %-ának. Itt az eredetileg terve-
zett közbeszerzés törölve lett, mert a tervezett beruházás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A 4. 
mérföldkővel 2019. november 15-ig a kivitelezés befejeződik, s az 5. mérföldkő már - 2019. nov-
ember 30-ig – az eredményességi indikátorok teljesítését jelenti. 

a) Árajánlatok elbírálása 
 
aa) Projektmenedzsmenti feladatok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy állásfoglalásuk van arról, hogyan lehet 
elvégeztetni ezt a feladatot. A pályázat projektmenedzsmenti feladatainak elvégzésére 3 db árajánlat 
érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzete-
sen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a legkedvezőbbet, Tóth József 720.000,-Ft + 
járulékok összegű árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József 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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82/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1.-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása” 
projekt projektmenedzsmenti feladatainak elvégzésére Tóth József 8200 Veszprém, 
Stadion u. 19/B. sz. alatti lakos 2018. október 10. napján kelt, nettó 720.000,-Ft + já-
rulékok összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

ab) Akadálymentesítési műszaki leírás elkészítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Veszprém megyében nincs rehabilitá-
ciós szakember, aki ezt a műszaki leírást el tudta volna készíteni. Az Akadálymentesítési műszaki 
leírás elkészítésére 3 db árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A legkedvezőbbet, az ASZ-
TERV Mérnöki Iroda és Asztalosipari Kft. 50.000,-Ft + ÁFA összegű Árajánlatát javasolja elfo-
gadni. 

Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezeteket fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő a polgármester úr javaslatával egyetért. 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: 
 

83/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1.-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása” 
projekt akadálymentesítési műszaki leírás elkészítésére az ASZTERV Mérnöki Iroda 
és Asztalosipari Kft. (H-9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 5., adószám: 14721458-
2-18) 2018. október 29. napján kelt, bruttó 63.500,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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ac) Energetikai tanúsítvány elkészítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat Energetikai tanúsítvány el-
készítésére 3 db árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat, melyek má-
solatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A legkedvezőbbet, a Poligon-s Kft. 
bruttó 50.000,-Ft összegű Árajánlatát javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester 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: 
 

84/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1.-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása” 
projekt Energetikai tanúsítvány elkészítésére a Poligon-s Kft. (8500 Pápa, Korvin u. 
16-18., adószám: 113346 04-2-19) 2018. október 15. napján kelt, bruttó 50.000,-Ft 
összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ad) Projekt Információs tábla elkészítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat Projekt Információs táblájá-
nak elkészítésére 3 db árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a legkedvezőbbet, Szabó József bruttó 6.500,-Ft/db összegű Árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 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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85/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1.-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása” 
projekt Információs tábla elkészítésére Szabó József egyéni vállalkozó, kisadózó 
(8500 Pápa, Török B. u. 15. adószám: 66821566-1-39) 2018. október 9. napján kelt, 
bruttó 6.500,-Ft/db összegű Árajánlatát elfogadja. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Megbízási szerződések 
 

ba) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Első Magyar Önkormányzati Beru-
házáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. az 1. mérföldkőig koordinálta a pályázatot, s túlter-
heltség miatt már több feladatot nem tudtak vállalni a pályázat megvalósításánál. Sikerdíjas szerző-
dést kötöttek a Kft-vel, ami 920.000,-Ft + ÁFA, azaz 1.168.400,-Ft összegű. A projekt előkészítő 
tanulmány elkészítésére kötött szerződés a névváltozás miatt módosításra került, melyet aláírt. A 
pályázat pozitív elbírálását követően ki kell majd egyenlíteni a számlát. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Megbízási szerződés 1. számú módosítását, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosító szerződést 
hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő a polgármester úr javaslatával egyetért.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

86/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Magyar Önkormány-
zati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft.-vel, a TOP-4.1.1.-15-VE1-
2016-00018 azonosító számú, az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakí-
tása” projekt előkészítő tanulmány elkészítésére kötött Megbízási Szerződés 2018. 
június 5. napján kelt, bruttó 1.168.400,-Ft összegű, 1. számú módosítását jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződés 1. számú módosítása a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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bb) Poligon-s Kft. 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Poligon-s Kft.-vel Energetikai Tanú-
sítvány elkészítésére kötött szerződést. A szoros határidő miatt nem lehetett megvárni a képviselő-
testületi ülést. Ezt követően részletesen ismerteti a Megbízási szerződést, melyek másolatát a képvi-
selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerző-
dést hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő a polgármester úr javaslatával egyetért.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
87/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Poligon-s Kft.-vel, a TOP-
4.1.1.-15-VE1-2016-00018 azonosító számú, az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Ta-
nácsadó kialakítása” projekt Energetikai Tanúsítvány elkészítésére kötött, 2018. ok-
tóber 20. napján kelt, bruttó 50.000,-Ft összegű Megbízási Szerződést jóváhagyja. 
A Megbízási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d :  Riasztórendszer kiépítése az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal új  
                                 épületében 
 E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal felújítása befejeződött, a hi-
vatali géppark, eszközök, bútorok, iratok és pénz védelme érdekében elengedhetetlen a riasztó rend-
szer kiépíttetése. Árajánlatot kértek a Patent Security Kft.-től és a Nyugalom Biztonsági és Va-
gyonvédelmi Kft-től. A kedvezőbb árajánlatot a Patent Kft. adta, így a rendszert bruttó 62.230,-Ft 
összegért vele építette ki.  A kiépítés végösszegében már benne van a rádiókommunikátor kihelye-
zésének 12.700,-Ft-os egyszeri költsége is. A távfelügyeletet 4.000,-Ft + ÁFA/hó díjért vállalták, 
ezért a Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződést velük kötötte meg. A féláras csomagot választották, 
ehhez tartozik az említett távfelügyeleti díj, melyet egy év eltelte után 3.175,-Ft-ra csökkenteni tud-
nak. Ebben a csomagban felelősségbiztosítás is van. A riasztó rendszer már működik. Ezt követően 
részletesesen ismerteti a Távfelügyeleti Szolgáltatás Szerződést, melyek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződést hagy-
ják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a szerződés jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

88/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 

 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Patent Távfelügyelet Kft-vel 
(9024 Győr, Mécs L. u. 7., adószám: 14996474-2-08) az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal felújított épülete távfelügyeleti szolgáltatására kötött, 2018. október 
12. napján kelt, Távfelügyeleti Szolgáltatás Szerződés jóváhagyja. 
A Távfelügyeleti Szolgáltatás Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító óvodai és általános iskolai körzethatárok      
     E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Általános iskola                       
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden évben 
véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét.  A 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala megküldte levelét a 2018/2019. tan-
évre vonatkozóan, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. To-
vábbra is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti Isko-
lát és Homokbödögei Tagintézményét jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt az 
adászteveli általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a fel-
vételi körzethatár-tervezettel. A határozatba azt is javasolja beletenni, hogy az ugodi iskolában és 
tagintézményében HH-s adászteveli lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló nem 
tanul. 
 
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: 
 

89/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt biztosító 
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037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei 
Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési 
intézménnyekkel egyetért.  
A székhely intézményben és tagintézményében HH-s adászteveli lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező gyermek nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Óvoda  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Oktatási Hivatal levelét, 
melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az óvodai kötelező 
felvételt az adászteveli óvodáskorúaknak az Adászteveli Óvoda biztosítja. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel. A határozatba azt is javasolja 
beletenni, hogy az intézményben HH-s adászteveli lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
óvodást nem oktatnak-nevelnek. 
 
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: 
 

90/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel település 
teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező felvételt 
biztosító Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) oktatási-nevelési 
intézménnyel egyetért.  
Az intézményben adászteveli lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
óvodást nem oktatnak-nevelnek. 

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 14. 
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) Ingatlan vásárlási kérelem 



11 

 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Takács Richárd Adásztevel, Gá-
bor Áron u. 6. sz. alatti lakos ingatlan vásárlási kérelmét, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, adászteveli 
023/7 hrsz-ú, szántó és árok megnevezésű külterületi ingatlan forgalomképes, az elidegenítésnek 
nincs akadálya. A területet eddig Szabó László adászteveli lakos használta, az önkormányzatnak 
nem kellett a gyommentesítésről gondoskodnia. Javasolja, hogy a 3.899 m2 területet adják el a ké-
relmezőnek a megajánlott 350 e. Ft-ért. Az elidegenítéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek kell 
fizetni. 
 
Kéri, hogy mondják el véleményüket a képviselők. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Véleménye szerint nem 
nagy területről van szó. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat forgalom-
képes tulajdonát képező, adászteveli 023/7 hrsz-ú, 3.899 m2 területű, szántó és árok 
megnevezésű ingatlanát 350.000,-Ft vételárért elidegeníti Takács Richard Adászte-
vel, Gábor Áron u. 6. u. alatti lakos, vevő részére. 
Az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos költségeket a vevő fizeti. 

  Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Támogatás elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány támo-
gatás elszámolását, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket hivatott támogatni a Közalapítvány. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Közalapítvány elszámolását fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Közalapítvány az óvodás 
gyermekek részére vásárolt szakmai anyagokat, gyermekbútorokat, támogatta a foglalkozásaikat, 
édességeket biztosított részükre. Támogatja az elszámolás elfogadását. 
  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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                        92/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá- 
                        rozata: 

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért 
Közalapítvány (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) 2018. október 24. napján kelt támo-
gatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Támogatási kérelmek 
 
ca) Adászteveli Kulturális Egyesület  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti az Adászteveli Kulturális Egyesület támoga-
tási kérelmét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy az egyesület egy színvonalas és agilis egyesületté nőtte ki magát. Támogatást még nem kaptak 
az önkormányzattól. Az egyesület működésére javasol 100-150 e. Ft támogatás közötti összeget 
megállapítani.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő 100.000,-Ft támogatást javasol megállapítani az egyesületnek, mint amek-
kora támogatást a Zenestúdiónak is megállapítottak. 
 
Németh József képviselő 120.000,-Ft támogatást javasol megállapítani. 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi a képviselő-testületet, hogy ki támogatja Major Zsolt képvi-
selő javaslatát? 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 1 igen szavazattal, 3 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül, nem támogatta Major Zsolt képviselő javaslatát. 
 
Hozzászólás: 
 
Fodor Béla polgármester hozzászólásában elmondja, hogy Német József képviselő javaslatával ért 
egyet. Szavazásra bocsátja a 120.000,-Ft-os támogatási javaslatot. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Kulturális 
Egyesület (8561 Adásztevel, Árpád u. 66.) részére – költségvetési előirányzata terhé-
re -, az Egyesület működési költségei fedezésére 120.000,-Ft támogatást állapít meg. 
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
cb) Adászteveli Polgárőr Egyesület  
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Polgárőr Egyesület 
kérelmét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy tavaly az önkormányzat nevében megígérte az egyesület elnökének, hogy az önkormányzat 
támogatni fogja a könyvelői költségük kifizetését. Sajnos nem olyan hatékonyan működik még az 
egyesület, mint eddig, de ha gond van, akkor lehet rájuk számítani. Javasolja, hogy 50.000,-Ft tá-
mogatást állapítson meg részükre, a működési költségeik fedezésére a képviselő-testület. 
 
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: 
 

94/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Polgárőr 
Egyesület (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) működési költségei fedezésére – költség-
vetési előirányzata terhére -,  50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
cc) Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 
az önkormányzati támogatás elszámolásának kérelmében kérte az önkormányzatot, hogy továbbra 
is támogassák a Közalapítványt. Elmondja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket hivatott támo-
gatni a Közalapítvány. Javasolja, hogy 50.000,-Ft támogatást állapítson meg részükre a képviselő-
testület. 
 
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: 
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95/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért 
Közalapítvány (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) működési költségei fedezésére – 
költségvetési előirányzata terhére -, 50.000,-Ft támogatást állapít meg. 

                       Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Térítési díjak 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Bors Éva, az Ugodi Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatásért felelős 
szakmai vezető kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhat-
ták. Javasolja, hogy vállalják át az adászteveli tanulók 2018/19. I. félévi térítési díját. A pénzeszköz 
átadással kapcsolatban a KLIK-kel majd szerződést kell kötni az önkormányzatnak. 
 
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: 
 

96/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Tagin-
tézményében (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) Környezet- és kézműves kultúra 
és néptánc szakokon tanuló adászteveli diákok 54.000,-Ft összegű, 2018/19. I. félévi 
térítési díját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Sándor & Sándor Kft. kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Sándor & Sándor kérelmét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy már 
telefonon egyeztetett a Kft. ügyvezetőjével, elmondta neki, hogy a 2018. évi önkormányzati költ-
ségvetésüket a jelenleg hatályban lévő díjakkal tervezték, jövőre térjenek vissza a térítési díjak mó-



15 

 

dosítására. A vásárolt ebéddel kapcsolatban minőségi és mennyiségi problémák is voltak, panasz-
kodtak az idősek.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
Németh József képviselő kérdezi, hogy a szolgáltató felé jelezte-e a polgármester úr a szolgáltatott 
ételek mennyiségbeli és minőségbeli problémáit? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy ugyanúgy készítik az ételeket, mint eddig. 
Valószínűleg a nyári konyhai leállás kapcsán változott az ételek minősége, amikor máshonnan szál-
lították az ebédet. Ígéretet kapott arra az ügyvezetőtől, hogy sűrűbben ellenőrzik az ételek minősé-
gét. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület 2018. év végéig ne fogadja el a Kft. 
térítési díj emelési javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

97/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sándor & Sándor Kft. 
(8500 Pápa, Árok u. 20.) adászteveli óvodai és szociális étkeztetés vásárolt élelmezé-
se árának emelési javaslatát 2018. december 31. napjáig nem fogadja el. 
A vásárolt élelmezés áremelési javaslata a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal felújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati támogatással felújított 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal irodabútorainak elkészítésére 3 db árajánlat érkezett. Ezt 
követően részletesen ismerteti az árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel a Neoporház Kft. is adott be árajánlatot, mely-
nek ő az ügyvezetője.  
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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 képvise-
lő 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: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester 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 Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal irodabútorainak elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásánál Ma-
jor Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 
 

Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a NEOPORHÁZ 
Kft. 1.001.998,-Ft összegű árajánlatát fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

98/2018.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 352 695 azonosító számú, 
az „Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalának fejlesztése, fel-
újítása” projekt irodabútorok elkészítésére a Major Zsolt ügyvezető által képviselt 
NEOPORHÁZ Kft. (8561 Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 14389335-2-19) 
2018.10.20. napján kelt, bruttó 1.001.998,-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. november 14. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
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                                         Kelemen László jegyző 
 
g) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatal felújítása befejeződött. Az ünnepélyes átadására 2018. november 16. napján, pénteken kerül 
sor. Az átadási ünnepségre meghívja a kivitelezőket, és megköszöni a munkájukat. Meghívót küld 
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úrnak, Takács Szabolcs Kormánymegbízott úrnak, Fe-
keténé Földi Judit Pápai Járási Hivatal vezetőjének, a hivatalt működtető önkormányzatok és a kör-
nyező települések polgármestereinek, valamint az első adászteveli képviselő-testület tagjainak és 
jegyzőjének, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének és dolgozóinak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 

 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a nyílt testületi ülést 19 óra 49 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


