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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 2019. február 15. 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 
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főea. 

  
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. 
A meghívón 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 Önkormányzat 2019. évi költségvetése                          Fodor Béla    
                                                                                                                            polgármester     
 
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fi-             Fodor Béla    
     zetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkor-              polgármester 
     mányzati rendelet módosítása 
                                                                                                                                 
3./ Polgármester szabadságának ütemezése                                                         Fodor Béla    
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Támogatási kérelmek elbírálása                                                                      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 a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 és 111/2018.(XII.11.), 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 és 177/2018.(XII.28.) 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: 12 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer 
kiadási települési támogatás megállapítása, 1 főnek megszüntetése; 1 fő részére tanévkezdési tele-
pülési támogatás megállapítása; 1 fő részére a szociális étkeztetés engedélyezése. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetés-tervezetét a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Önkormányzat költségvetés-tervezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. Elmondja, hogy a bevételi oldalon, az előző évi maradványok között szerepel 
az Adászteveli Orvosi Rendelő felújítására nyert pályázati támogatás. Tervezték bevételként az 
óvodánál keletkezett csőtöréssel kapcsolatos, biztosító által átutalt kártérítési összeget. Ingatlan 
értékesítéseknél két külterületi ingatlan eladásából származó bevételek vannak tervezve. A kiadási 
oldalon a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása megemelkedett, 
mert az orvosi ügyeleti díjak duplázódtak, egy 24 órás ügyelet 50 e. Ft költséget jelent. A 
karbantartási soron terveztek a járdák felújítására nagyobb előirányzatot, melyből az anyagot meg 
lehet vásárolni. Ugyanitt tervezték a művelődési ház kisterem felújítása önrészét is. A vásárolt 
élelmezés kiadási előirányzata is emelkedett, mert a szolgáltató emelte az árakat. Az óvoda társulás- 
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nál Adásztevel befizető lesz, mivel a gyermeklétszám szeptembertől 18 főre csökkent. 
Bakonyjákónak jó a finanszírozása, a sok óvodás miatt új csoportot is kellett indítaniuk. Pályázati 
támogatással szeretnék felújítani a temetőben a ravatalozó homlokzatát, rendbe kell tenni a 
hulladéklerakót. Ki kell vágatni a temető kerítés mentén az elszáradt, életveszélyessé vált akácfákat. 
Ezeknél a Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségét is igénybe kell venni, mert ez a munka 
szakértelmet, s megfelelő gépeket és eszközöket igényel. Meg kell oldani a tornaterem felújítását is, 
melyre 4 millió Ft-ot terveztek. A közmunka programhoz szükség van gépbeszerzésre, melyre 2,5 
millió Ft-ot terveztek. Szeretné, ha a Művelődési ház tulajdonjogának 100 %-át meg tudná szerezni 
az önkormányzat, mert csak így lehet pályázati támogatáshoz jutni. Az óvodánál szükség van egy 
szabványnak megfelelő, udvari játszótér kialakítására, játékok felállítására. A faluban kiépített 
kamera-rendszert is működőképessé kellene tenni, erre 400 e. Ft-ot terveztek. A lomtalanításra 
minden tavasszal igény jelentkezik a lakosságtól, ezért erre a célra 150 e. Ft-ot terveztek. A civil 
szervezeteket az idén is fogják támogatni, s megtartják ebben az évben is a hagyományos 
rendezvényeiket. A Falunapra időben ki kell választani a sztárvendéget, hogy lehessen rá pályázatot 
benyújtani. A költségvetésbe terveztek egy kirándulást is, mivel önkormányzati szinten nagyon 
régen voltak kirándulni a dolgozók. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat 
költségvetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetést jónak ítéli, ha 
a pályázati lehetőségeket ki tudják használni, akkor látványos fejlesztéseket tudnának megvalósíta-
ni. A pályázati önrészek a költségvetésben tervezve vannak. Támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2019.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségveté-
séről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő  
 térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet  
 módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális étkezők térítési díja számí-
tását minden évben el kell végezni. A szolgáltatási önköltséget a ráfordított költségek és az étkezési 
adagok hányadosa adja. Az önköltségszámítást és előterjesztését a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és az önköltségszámí-
tást. Elmondja, hogy az önköltségszámítás alapján a szociális étkezőknél 1.079,-Ft-ba kerül egy 
adag. Emlékeztet arra, hogy a konyha bezárásakor ez az összeg 1.200 – 1.300,-Ft között volt. Java-
solja a képviselő-testületnek, hogy az adászteveli szociális étkezők térítési díja és a szolgáltatási ön-
költség számítását fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az önköltség számítás a ráfordításoktól és 
az étkezési adagok számától függ, ezeket az adatokat nem lehet megkérdőjelezni. Támogatja a 
polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. február 12. napján 
kelt, az adászteveli szociális étkezők térítési díja és a szolgáltatási önköltség számítá-
sát elfogadja. 
A számítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. február 26. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a térítési díjak módosításáról szóló előterjesztést és 
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az óvodások ingyen 
étkeznek, az ő részüket az önkormányzat fizeti. Évek óta a szociális étkezők 460,-Ft-ot fizetnek egy 
adag ebédért, ezért egy minimális emelést javasol megállapítani a rendelettel, 500,-Ft/adag lenne 
2019. március 1. napjától az étkezési díj. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a rendelet elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2019.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellá-
tásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Polgármester szabadságának ütemezése 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Ezt követő- 
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en részletesen ismerteti a szabadság ütemezését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr szabadság 
ütemezését hagyják jóvá. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

10/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester 
2019. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
4./ N a p i r e n d : Támogatási kérelmek elbírálása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kiren- 
    deltség támogatás kérelme                                        
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmét, melynek másolatát a képvi-
selők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a kérelmezőnek 10.000,-Ft támo-
gatást állapítson meg a képviselő-testület. Elmondja, ha probléma, gond van, lehet rájuk számítani. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármester urat, hogy az adományozási megállapodást írja alá. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8500 Pápa, Major 
u. 20.) részére – költségvetése terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 1. 
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Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség kérelmét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a kö-
vetkező határozatot hozza meg a képviselő-testület: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövetség 2019. évi 
Magyar Iskolaválasztási Programja támogatói köréhez. A Program megvalósításához 5.000,-Ft tá-
mogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2019. dec-
ember 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020. január 15-ig Adásztevel Község 
Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támogatás átutalásáról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármester urat, hogy a megállapodást írja alá. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Rákóczi Szövet-
ség 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Programja támogatói köréhez. A Program 
megvalósításához 5.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: a 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program támo-
gatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 15. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámo-
lóval, 2019. december 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt 
kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020.  
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január 15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támogatás 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  
    Iskola támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti, az Alapfokú Művészeti Iskola 
kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, 
hogy összesen nyolc általános iskolás gyermek jár Adásztevelről a környezet- és kézműves kultúra 
szakra, és a néptánc szakra. Támogatja a térítési díjuk átvállalását, ezzel is csökkenthetik a diákok 
szüleinek anyagi terheit. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a gyerekeknek ez az iskolai oktatás 
hasznos időtöltés, szórakozva képzik magukat. Egyetért a diákok térítési díja átvállalásával. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester urat a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-határozata: 
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 tanszakokon tanuló adászteveli diákok 47.250,-Ft összegű, 2018/19. II. 
félévi térítési díját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, és a támogatás 
átutalásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. március 2. 
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) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Igazgatóság Pápai Kirendeltségét az 
Önkormányzat 10.000,-Ft-tal támogatta 2018. évben. Most benyújtották a támogatás Elszámolását, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részlete- 
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sen ismerteti az Elszámolást. Javasolja, hogy fogadják el az Elszámolást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) 2019. február 7. napján 
kelt, támogatás Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Együttműködési megállapodások 

 
ba) Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell 
vizsgálni. Csak az önkormányzatok címe változott a megállapodásban, melyet aláírt az elnök úrral. 
A nemzetiségi önkormányzat már elfogadta a megállapodást, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési 
megállapodást. Javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a megállapodást. 
 
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: 
 

15/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2019. január 22. napján kelt Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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bb) Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzattal – Sváb falusi disznóvágás 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, az Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat a sváb falusi disznóvágás 
megrendezésére. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A program nagyon jól sikerült, 
kár, hogy nagyon kevés adászteveli lakos jött el a rendezvényre. A megállapodást január 23. napján 
már aláírta. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-
testület. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

16/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal a sváb falusi disznóvágás közös megrendezésére 
kötött, a 2019. január 23. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester           
              Kelemen László jegyző 

 
c) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évben elvégzett 
    feladatokról szóló tájékoztatója 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évben elvégzett feladatokról szóló 
tájékoztatója másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti a tájékoztatót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót vegyék 
tudomásul. 
 
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 a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évben elvégzett feladatokról 
szóló, K74/2019. iktatószámú, 2019. január 15. napján kelt tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 
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d) Téli rezsicsökkentés 

 
da) Tűzifa szállítás 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tűzifa szállításra három árajánlat ér-
kezett, két helyi és egy nagyteveli vállalkozótól. Ezt követően részletesen ismerteti Jákiné Putz Tí-
mea, Nagy Sebestyén és Sárköziné Németh Mónika Árajánlatát, melyek másolatát a képviselők elő-
zetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az Árajánlatok közül Nagy Sebestyén nagyteveli vállalko-
zó árajánlata a kedvezőbb, aki a szállítást is megoldja. Elmondja, hogy Nagy Sebestyénnel megkö-
tötte a szállítási szerződést, hogy minél előbb kiosztásra kerüljön a tűzifa. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy Nagy Sebestyén Árajánlatát fogadják el, s az aláírt szerződést hagyják jóvá. 
 
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: 
 

17/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
Adászteveli háztartások tűzifa igénylésével kapcsolatban Nagy Sebestyén egyéni vál-
lalkozó (8562 Nagytevel, Rákóczi u. 11., adószám: 53847326-1-39) 0,6 m3/háztartás 
mennyiségű, bruttó 1.320.000,-Ft összegű, 2019. február 4. napján kelt Árajánlatát 
elfogadja, az Árajánlat alapján készült, 2019. február 11. napján kelt Szállítási szer-
ződést jóváhagyja. 
Az Árajánlat és a Szállítási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester            
              Kelemen László jegyző 

 
db) PB gázpalack szállítás 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy PB gázpalack Árajánlatot nyújtott be 
az önkormányzathoz a MOL Nyrt., a FLAGA Hungária Kft.és a PRIMAENERGIA Zrt. szolgáltató. 
Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták.  A Flaga árajánlata a legkedvezőbb, mert neki faluban is van értékesítő 
helye, nem kell Pápára utazni érte. Javasolja, hogy a FLAGA Hungária Kft. Árajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

18/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
Adászteveli háztartások PB gázpalack igénylésével kapcsolatban a FLAGA Hungária 
Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14., adószám: 10446489-2-44) bruttó 
192.000,-Ft összegű, 2019. január 30. napján kelt Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester            
              Kelemen László jegyző 

 
e) Védőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek alakulása 2018. évben 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a mai nap folyamán megküldték a vé-
dőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek 2018. évi Elszámolását. Ezt követően részlete-
sen ismerteti az Elszámolást. Elmondja, hogy az első félévben 95.912,-Ft-ot kellett fizetni, Adász-
tevel Község Önkormányzatának az egész évi fizetési kötelezettsége 260.581,-Ft, tehát a második 
félévre 164.669,-Ft hozzájárulást kell még átutalni a gesztornak, Nagytevel Község Önkormányza-
tának. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az Elszámolást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

19/2019.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkor-
mányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet védő-
női és iskola eü. szolgálat 2018. évi működési költségeiről szóló, 2019. február 13. 
napján kelt Elszámolását elfogadja.   
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. március 2. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében tájékoztatja a jelenlévőket Magyar Falu Program ta-
vasszal induló, lehetséges pályázati kiírásairól. Amint a pályázati kiírások megjelennek, összeülnek 
a képviselőkkel, és átbeszélik, hogy mely pályázatokat lehetne megpályázni. A legfontosabb célok:  
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ravatalozó felújítás, járdaépítés, közterületek karbantartása eszközei beszerzése, óvoda udvar fej-
lesztése és falubusz igénylése. 
 
A csőtörés helyreállítása az óvodában megtörtént. A biztosító felé bejelentették a kárt, amire 
185.000,-Ft kártérítést fizettek. Ebből a nyári leállás idején a helyreállítás, járólapozás fog megtör-
ténni.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya kereste meg a VE/53/40-2/2019. számú levelében, s tájékoztatást kért, hogy a NAV értesí-
tését követően milyen intézkedésre került sor, hogy Major Zsolt képviselő úr ismét visszakerüljön a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az NJT felületén tájékoztatta a Törvényességi Felügyeleti 
Osztályt, hogy a képviselő úr Adásztevel Község Önkormányzat felé rendezte a tartozását, erről 
adatszolgáltatói lapon, 2019. január 15. napján értesítette a NAV-ot az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal, de még nem került vissza a képviselő úr az adatbázisba. Valószínű, hogy csak a 
márciusi, frissített köztartozásmentes adózói adatbázisba fog visszakerülni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 
20 óra 2 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


