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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. december 11. 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 megjelent 0 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 l ő a d ó : 
 
1./ Adásztevel község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályo-        Fodor Béla    
     zási Tervének jóváhagyásáról szóló 6/2008.(IV.21.) önkormányzati          polgármester                                                                          
     rendelete módosítása                                
 
2./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018.(XI.5.)       Fodor Béla    
     önkormányzati rendelet módosítása                                                             polgármester    
 
3./ Adásztevel Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja        Fodor Béla    
     módosítása                                                                                                    polgármester      
 
4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Meg-        Fodor Béla    
     állapodása módosítása                                                                                   polgármester      
                                                                                                                                                                                                                    

5./ Vegyes ügyek                                                                                                  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, 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 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 és 100/2018.(X.30.) 
számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 142 fő részére rendkívüli települési támo-
gatás megállapítása; 1 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére 
gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére kamatmentes kölcsön települési 
támogatás megállapítása; 3 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 :  Adásztevel község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási 

 Tervének jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV.21.) önkormányzati rendelete 
 módosítása                                                                                                                                  

 E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a törvényességi felhívás és tájékoztató 
másolatát a képviselők megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a felhí-
vást és tájékoztatót. Elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően, részlete-
sen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja 
el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a módosított rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

8/2018.(XII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete Adásztevel község Helyi Építési Szabályzatának, vala-
mint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV.21.) önkormány-
zati rendelete módosításáról :  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d :   Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018.(XI.05.) 
 önkormányzati rendelet módosítása 

 E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző testületi ülésen megalkották a 
szociális célú tűzifáról szóló rendeletüket. A jövedelemhatárokat - a tavalyi évhez képest –
megemelték. Összesen 34 db kérelem érkezett, melyekből 26 db kérelem felel meg a rendeletükben 
előírt feltételeknek. A 26 kérelmező egyenként maximum 2 erdei m3 tűzifát kaphatna. Az önkor-
mányzat 68 erdei m3 tűzifa mennyiséget nyert, ebből – a maximummal számolva - 52 m3 tudnának 
kiosztani. El kell dönteni, hogy a maradék 16 m3 tűzifának mi lesz a sorsa. Egyik opció szerint visz-
szafizetik a különbözet tűzifa árát, a másik szerint felülvizsgálják a rendeletüket és könnyítenek a 
feltételeken, hogy többen tudjanak ezeknek megfelelni. Arra gondolt, hogy a nettó jövedelem hatá-
rokat és a maximálisan adható tűzifa mennyiségét is növeljék meg. Ezt indokolja, hogy az előző 
évekhez képest emelkedtek a bérek és a nyugdíjak is. Az osztható tűzifa mennyiségét 5 m3–re 
emelné, a nettó jövedelem határokat a családban élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege 320 %-ára, azaz 91.200,-Ft-ra, az egyedülállók esetén 390 %-ára, azaz 111.150,-Ft-ra 
emelné. Ezt követően elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Majd részletesen ismer-
teti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 

 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő egyetért az osztható maximális tűzifa mennyiséggel, de a jövedelmi hatá-
rokat 310 % és 380 %-ban határozná meg. 
 
Major Zsolt képviselő támogatja az előtte szóló képviselő javaslatát. 
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Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az elhangzott módosítással a rendelet-tervezetet fogadja 
el a képviselő-testület. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2018.(XII.12.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
7/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelete módosításáról:  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./ N a p i r e n d :   Adásztevel Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja  
                      módosítása                                                                                    
 E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Esélyegyenlőségi Programot újabb 
5 évre meg kellett határozni. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a HEP-et, melyet 
a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
HEP-et fogadják el. 
 
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: 
 

101/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor-
mányzat 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 26. 

                        Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Meg-
 állapodása módosítása         
     E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, a Társulási Megállapodás 18. Módosítását, 
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valamint Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a lakosságszám változás átvezetésre került, Bakonytamási 
pedig kilépett a sportfeladatokból, ezért módosul a Társulási Megállapodás. Javasolja, hogy a 
Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetét hagyja jóvá 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: 
 

102/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 18. 
Módosítását, valamint Egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

       A Megállapodás Módosítás és Egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2018. december 26. 
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) Belső Ellenőrzési Terv         
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás megküldte a 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervet. Ezt követően részletesen 
ismerteti az előterjesztést és a Belső Ellenőrzési Tervet, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet 
fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a Belső Ellenőrzési Terv elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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103/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkor-
mányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2018. december 26. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

               Kelemen László jegyző        
                        
b) Villamosenergiavételi szerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden felhasználónak a tárgyév nov-
ember 30-ig szerződést kellett kötnie egy szolgáltatóval, mert eddig volt érvényes a kedvező vételi 
ajánlat. Jónak találta az árat, így 2 évre szóló szerződést kötött, ami 2019.01.01-től 2020.12.31-ig 
szól. Ezt követően ismerteti az előterjesztést és a szerződést, melyet a képviselők előzetesen meg-
kaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek a szerződés jóváhagyását. 
 
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: 
 
                        104/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  határozata: 

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adászteveli közintézmé-
nyek villamos energia ellátására, az E-ON Energiakereskedelmi Kft.-vel (9002 Győr, 
Pf.: 205, adószáma: 24765648-2-44, cégjegyzék szám: Cg.01-09-181155) kötött, 
2018. november 12. napján kelt Adásvételi Szerződést jóváhagyja. 
Az Adásvételi Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 26. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Vállalkozói Szerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az „Adászteveli Közös Önkormányzati 
Hivatal székhely hivatalának fejlesztése, felújítása” projekt keretén belül - az irodabútorok elkészí-
tésére vonatkozóan – a Neoporház Kft. árajánlatát fogadta el a 98/2018.(X.30.) határozatával a kép-
viselő-testület. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy a szerződést aláírta. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozói Szerződést, melynek má-
solatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a szerződés jóváhagyását. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő jelzi érintettségét, mert ő a Kft. ügyvezetője. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható 
az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 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. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester javasolja, hogy e napirendi pont szavazásánál zárják ki a 
szavazásból Major Zsolt képviselő urat. 
 
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 Ön-
kormányzati Hivatal irodabútorainak elkészítésére vonatkozó Vállalkozói Szerződés 
elbírálásánál Major Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

105/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal székhely hivatalának fejlesztése, felújítása” projekt irodabúto-
rok elkészítésére vonatkozóan, a Neoporház Kft-vel (8561 Adásztevel, Jókai u. 2. 
adószáma: 14389335-2-19, cégjegyzék szám: 19-09-510550) kötött, 2018. október 
31. napján kelt Vállalkozói Szerződést jóváhagyja. 
A Vállalkozói Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 26. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Adásztevel Község Önkormányzat és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyének változása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat és a hivatal a 
felújított, régi helyére költözött vissza, gondoskodni kell az új székhely átvezetéséről. Ezt követően 
ismerteti a Határozati javaslatot: 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Önkormányzati Hiva-
tal és Adásztevel Község Önkormányzat székhelyét 2019. január 1. napjától megváltoztatja. Az új 
székhely: 8581 Adásztevel, Árpád u. 64. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a székhely-változással járó 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2018. december 26., ill. 2019. január 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a székhely változtatás határozatba foglalásával. 
  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

106/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal és Adásztevel Község Önkormányzat székhelyét 2019. január 1. 
napjától megváltoztatja. Az új székhely: 8581 Adásztevel, Árpád u. 64. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a székhely-
változással járó intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2018. december 26., ill. 2019. január 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Rákóczi Szövetség támogatás elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Csáky Csongor, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke által megküldött támogatás Elszámolását, melynek másolatát képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

107/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 
Budapest, Szász Károly u. 1., adószám: 19719029-1-41) 2018. szeptember 17. 
napján kelt, Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatás Elszámolását elfogadja. 
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Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 26. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Adászteveli Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Nyugdíjas Egyesü-
let támogatási kérelmét, melynek másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a település civil szervezeteinek működését minden évben támogatják. Az Adászte-
veli Nyugdíjas Egyesület a falunapon való fellépésért fellépési díjat kapott az önkormányzattól. A 
civil szervezetek közül ők voltak ebben az évben a legaktívabbak, kivették a munkából a részüket, 
ezért javasolja, hogy támogassák őket, hogy a továbbiakban is színvonalas műsorral gazdagítsák a 
falu rendezvényeit. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester bejelenti érintettségét, mivel ő az Egyesület elnöke. 
 
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 az alpolgármester asszony szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Major Zsolt képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Somogyi Lászlóné alpolgármester asszonyt 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 Nyugdíjas 
Egyesület támogatási kérelmének elbírálásánál Somogyi Lászlóné alpolgármester as--
szonyt kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő kérdezi, hogy milyen anyagi keretük van a támogatásra? 
 
Válasz: 
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Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a költségvetésükben az erre fordított keretet 
kimerítették, de át lehet csoportosítani az előirányzatokból. Az Egyesület nem kért konkrét össze-
get, hogy mennyivel támogassák a munkájukat. Most 80 ezer Ft támogatást javasol megállapítani az 
Egyesület működésére. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Németh József képviselő szintén egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatalmaz-
zák fel a polgármester urat az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

108/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2018. évi költségvetése 
terhére - az Adászteveli Nyugdíjas Egyesület (8561 Adásztevel, Kossuth u. 44.) mű-
ködésére 80.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. december 26. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g) Pályázat - Járási Startmunka mintaprogram 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a BM. kiírta a pályázatot a 2019. évi 
Járási startmunka mintaprogramra, melyet az önkormányzat meg szeretne pályázni. A járdásítást 
lehetne folytatni ezzel a programmal. Vállalni kell a képviselő-testületnek azt is, hogy nyertes 
pályázat esetén a szükséges közbeszerzési eljárásokat elindítja. Javasolja, hogy hozzák meg a 
határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

109/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
meghirdetett, 2019. évi Járási startmunka mintaprogramra az önkormányzat 
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kérelmének benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtá-
sára. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: Azonnal 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Polgármester úr jutalmazása 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal dolgozói az év végéhez közeledve, idén is kaptak jutalmat, a képviselő-
testületek így köszönték meg a köztisztviselők munkáját. A polgármester úr egész évben lelkiisme-
retesen végezte nem könnyű munkáját. Az alaposságára különösen nagy szükség volt a pályázatok 
benyújtásakor és elszámolásakor, a közmunkások napi feladatainak meghatározásakor. A munkások 
irányításához nagy türelem kellett. Az éves munkájának elismeréseként javasolja, hogy egy havi 
bruttó illetményének megfelelő jutalmat állapítson meg részére a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh József képviselő egyetért a polgármester úr jutalmának megállapításával. 
 
Major Zsolt  képviselő támogatja az alpolgármester asszony javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

110/2018.(XII.11.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné alpol-
gármester asszony javaslatára, Fodor Béla polgármester jutalmát - Adásztevel köz-
ség érdekében végzett 2018. évi munkája elismeréseként - bruttó 398.900,-Ft-ban 
állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, s a jutalom kifizetéséről gondos-
kodjon. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester megköszöni a képviselő-testület döntését. 
 
i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkezdődtek az adventi ünnepségek. Az  
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utolsó gyertyagyújtás 2018. december 22-én, szombaton 15 órakor lesz. Utána a szeretet ünnepét a 
Művelődési Házban tartják. A gyerekeknek gyümölcsöt és cukorkát ad ajándékba az önkormányzat. 

„Az adászteveli orvosi rendelő és védőnői helyiség kialakítása” pályázat Támogató okiratát aláírta, 
a támogatás is megérkezett az önkormányzat számlájára. 

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondja, hogy 1.512.000,-Ft-ot kapott az önkormányzat. 
Rendeletet kell majd alkotni és szerződéseket kell majd kötni az önkormányzatnak. Ezzel kapcso-
latban majd tavasszal fogadnak el egy kormányrendelet, ami pontosítja majd a kiosztás és az elszá-
molás feltételeit. A támogatásokat természetben 2019. december 31-ig kell kiosztani, elszámolni 
pedig 2020. február 14-ig kell majd. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a településükön élő, 65 év felettiek részére 4.000,-Ft/fő önkor-
mányzati támogatást állapított meg. 

A Könyvtár és Művelődési Házra kapott 1.800.000,-Ft-tal el kell számolni az önkormányzatnak. 
Egy részéből 83 db széket vettek. A fennmaradó összegből a középső termet szeretnék rendbe tenni, 
amiből anyagot tudnak venni. Armatúrák és kinti lámpák cseréjét is tervezik. A belső armatúrákat 
már meg is vették. Az oldalfalon lévő lámpák cseréje, festés, járólapozás (a középső teremben és az 
előtérben) szerepel a felújítások között. Pályázaton 140 ezer Ft támogatást nyertek, amit jövőre fel 
kell használni. Kötelező lesz közművelődési szakembert foglalkoztatni. Ha a felújítás befejeződik, 
megfelelő, szép kistermük lesz. 

Kéri a megjelenteket, 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 41 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


