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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. március 22. napján 9 

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

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

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 

 
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását a költségvetési és településkép védelmi rendeletek módosítása és az 
orvosi rendelő beruházása indokolta. 
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 módosítása       Fodor Béla    
                                                                                                                            polgármester     
 
2./ Adásztevel község településkép védelméről szóló 2/2018.(II.26.) ön-           Fodor Béla    
     kormányzati rendelet módosítása                                                                   polgármester 
                                                                                                                           
3./ Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása                     Fodor Béla    
                                                                                                                             polgármester  
                                                                                                                                                                                                                          
4./ Vegyes ügyek                                                                                                   Fodor Béla    
                                                                                                                             polgármester                            
                                                                                                                                                                                                                                   
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben 
szereplő napirendi pontok tárgyalását. 
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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. Elmondja, hogy a téli rezsicsökkentés keretében a tűzifát és a PB 
gáz utalványokat kiosztották az érintetteknek. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést az 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7/2019.(I.21.) és 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 és 19/2019.(II.15.) számú lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 8 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 2 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő lakásfenntartási tele-
pülési támogatása megszüntetése (haláleset miatt); 1 fő gyógyszer kiadási települési támogatása 
megszüntetése (haláleset miatt); 3 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 módosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a jegyző úr által készített előter-
jesztést és rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. El-
mondja, hogy a 2019. évi költségvetés módosítására azért van szükség, mert a hivatalt fenntartó ön-
kormányzatok megkapták a vissza nem térítendő bérkiegészítésre az állami támogatást, s a pályá-
zatban előzetesen vállalták, hogy módosítani fogják a köztisztviselők illetményalapját. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat költségvetésének módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a költségvetést módosító rendelet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2019.(III.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d : Adásztevel község településkép védelméről szóló 2/2018.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása                            
      E l ő a d ó :         Fodor Béla polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés.) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal törvényességi felhívását, a jegyző úr által elkészített rendelet-tervezetet és előterjesztését, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Véleménye szerint majd a 
gyakorlat fogja eldönteni, hogy jó lesz-e így a szabályozás. Javasolja, hogy a képviselő-testület fo-
gadja el a településképi rendelet módosítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a településképi rendelet módosításával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2019.(III.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete, Adásztevel Község településkép védelméről szóló 
2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

3./ N a p i r e n d : Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása                             
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Műszaki kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adászteveli Orvosi Rendelő és Védő-
női Tanácsadó kialakítása megkezdődik, év végéig be kell fejezni a beruházást. Március 18-val 
újabb mérföldkő előírásainak tettek eleget. Még 2019. januárjában kértek árajánlatot a projekt mű-
szaki kivitelezési tervdokumentációja elkészítésére, mely magában foglalja az építési, villamos- és 
gépészeti terveket. Három Árajánlat érkezett, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat. Elmondja, hogy az Áraján-
latok jóval magasabbak, mint amit a pályázat költségvetésébe terveztek. A különbözetet az önkor-
mányzat saját költségvetése terhére fedezi, ami a pályázat elszámolását nem befolyásolja. Az előze-
tes testületi megbeszélésen az Árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a TIMPANON Építésziroda Ár-
ajánlatát fogadta el a képviselő-testület. Javasolja, hogy ezt a döntést foglalják határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával, mivel ez volt az előzetes 
megbeszélésen elhangzott döntés is. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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20/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, „Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakí-
tása” projekt műszaki kivitelezési tervdokumentációja elkészítése munkáinak elvég-
zésére a TIMPANON Építésziroda (8500 Pápa, Rákóczi u. 26., adószám: 62476975-
2-39) 2019. február 7. napján kelt, bruttó 1.460.500,-Ft összegű Árajánlatát elfogad-
ja. 

                        Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a TIMPANON Építészirodával 2019. 
február 18. napján megkötötte a tervezési szerződést, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tervezési szerződést. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy a szerződést hagyják jóvá. 
 
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: 
 

21/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, „Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakí-
tása” projekt műszaki kivitelezési tervdokumentációja elkészítése munkáinak elvég-
zésére a TIMPANON Építésziroda (8500 Pápa, Rákóczi u. 26., adószám: 62476975-
2-39) 2019. február 18. napján kelt, bruttó 1.460.500,-Ft összegű Tervezési szerződé-
sét jóváhagyja. 

                        A Tervezési szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) A beruházás kivitelezése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ki kell választani, hogy milyen 
kivitelezőket kérjenek fel árajánlat benyújtására. Javasolja, hogy kivitelezői árajánlat benyújtására a 
következő cégeket kérje fel a képviselő-testület: 
      1./ Alternatívház Kft. 8562 Nagytevel, Jókai u. 34. 
      2./ Neoporház Kft. 8561 Adásztevel, Jókai u. 2. 
      3./ Florianter Építőipari Kft. 9126 Gyarmat, Óvoda u. 19. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel az egyik árajánlat benyújtására felkérendő cég 
a NEOPORHÁZ Kft., melynek ő az 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 
képviselő 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 a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, „Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítá-
sa” projekt kivitelezési munkája árajánlatainak benyújtására vonatkozó döntésnél Major 
Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr által javasolt cégek felkérését árajánlatok 
benyújtására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

22/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, „Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakí-
tása” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére a következő cégeket kéri fel áraján-
lat benyújtására: 
1./ Alternatívház Kft. 8562 Nagytevel, Jókai u. 34. 
2./ Neoporház Kft. 8561 Adásztevel, Jókai u. 2. 
3./ Florianter Építőipari Kft. 9126 Gyarmat, Óvoda u. 19. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az árajánlatok bekéréséről gondoskodjanak. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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c) Műszaki ellenőri feladatok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a beruházással kapcsolatban ki kell 
választani azt is, hogy mely személyeket kérjenek fel a műszaki ellenőri feladatok ellátására 
vonatkozó árajánlat benyújtására. Javasolja, hogy az árajánlat benyújtására a következő 
személyeket kérje fel a képviselő-testület: 
      1./ Németh Tamás 8500 Pápa, Táncsics u. 52. 
      2./ Németh Csaba 8500 Pápa, Rákóczi u. 26. 
      3 / Horváth András 8515 Békás, Deák u. 1/A. 
 
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: 
 

23/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-
00018 azonosító számú, „Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakí-
tása” projekt műszaki ellenőri feladata ellátásának munkái elvégzésére a következő 
személyeket kéri fel árajánlat benyújtására: 

      1./ Németh Tamás 8500 Pápa, Táncsics u. 52. 
      2./ Németh Csaba 8500 Pápa, Rákóczi u. 26. 
      3 / Horváth András 8515 Békás, Deák u. 1/A. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az árajánlatok bekéréséről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Az Adászteveli SE beszámolója 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli SE benyújtotta a 2018. 
évi tevékenységéről szóló Beszámolóját, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Beszámolót. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a beszámoló elfogadásával. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

24/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) 2019. március 12. napján kelt, 2018. évi tevékenysé-
géről szóló Beszámolóját elfogadja.   
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Az Adászteveli SE támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli SE támogatás kérelmé-
nek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti a kérelmet. Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében 400.000,-Ft támogatást ter-
veztek az egyesületnek, hogy az induló bajnokságban szerepelni tudjanak. Ezt az összeget javasolja 
támogatásként megállapítani az egyesületnek, a következők szerint: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561 Adásztevel, Alkot-
mány u. 22.) részére – költségvetése terhére – 400.000,-Ft támogatást állapít meg.  
A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 31. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2020. 
március 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem 
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020. április 15-ig Adásztevel Község Ön-
kormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról gondoskodja-
nak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. A fiataloknak szüksége van a sportra 
és kikapcsolódásra, s az adászteveli lakosság is szívesen jár a labdarúgó mérkőzésekre, melyeken a 
község csapata rendszeresen jó eredményeket ér el. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

25/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel SE (8561 
Adásztevel, Alkotmány u. 22.) részére – költségvetése terhére – 400.000,-Ft támoga-
tást állapít meg.  
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A forrás felhasználásának célja: Az Adászteveli SE működésének támogatása. 
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés. 
A forrás felhasználásának határideje: 2019. december 31. 
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. 
A pénzügyi elszámolás módja, határideje: számlamásolattal és szöveges 
beszámolóval, 2020. március 31-ig. 
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötele-
zettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2020. április 
15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásá-
ról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Belső ellenőrzés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Bocskay és Társa Bt. megküldte 
Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részlete-
sen ismerteti a jelentést. Elmondja, hogy a jogszabály előírja az önkormányzatoknak, hogy évente 
végeztessék el a belső ellenőrzést. Az ellenőrök segítő szándékkal végzik a munkájukat, a hibák fel-
tárásának nincsenek szankciói. Javasolja, hogy az Összefoglaló jelentést fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester véleménye szerint a belső ellenőrzésre szükség van, mert a fel-
tárt hibákat ki tudják javítani, s arra nem a hatósági ellenőrzést követően kerül sor. Támogatja a je-
lentés elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

26/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bocskay és Társa Bt. (8200 
Veszprém, Jutasi u.91.) Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzé-
séről szóló, 2019. február 15. napján kelt Összefoglaló jelentését elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Közös tulajdon megszüntetése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelentek a Magyar Falu Program 
pályázatai. Az egyik pályázatban 100 %-os önkormányzati tulajdonú épület felújítására lehetne 
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pályázni. Az adászteveli Művelődési ház belső felújítását szeretnék a pályázati támogatással 
megvalósítani, csak sajnos az épület 18/20-ad része az önkormányzat tulajdona, 2/20-ad tulajdoni 
hányada a Zsidó Örökség Közalapítvány tulajdonában van. Ezért már 2 éve megkeresték a 
Közalapítványt, hogy a 2/20-ad tulajdoni hányadra tegyenek ajánlatot. Bízik benne, hogy április 
vége előtt érkezik válasz, mert a pályázat benyújtásának határideje is az. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hozzon határozatot a közös tulajdon megszüntetésének kezdeményezéséről, s 
hatalmazzák fel dr. Somogyi Natália adászteveli egyéni ügyvédet, hogy a polgármestert ebben az 
ügyben teljes jogkörrel képviselje.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester bejelenti érintettségét, mivel a megbízni javasolt ügyvédnő a 
lánya. 
 
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 
képviselő 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. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki az 
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 Adásztevel község belterület 
174 hrsz-ú, 564 m2 terjedelmű, „kivett kultúrház” megjelölésű, ténylegesen Adásztevel, 
Árpád u. 66. sz. alatti ingatlannak a közös tulajdon megszüntetése kezdeményezésére  
vonatkozó döntésnél Somogyi Lászlóné alpolgármester asszonyt kizárja a szavazásból. 

 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

27/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel község belterü- 
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let 174 hrsz-ú, 564 m2 terjedelmű, „kivett kultúrház” megjelölésű, ténylegesen 
Adásztevel, Árpád u. 66. sz. alatti ingatlannak a közös tulajdon megszüntetését kez-
deményezi.  
Meghatalmazza dr. Somogyi Natália egyéni ügyvédet (székhely: 8500 Pápa, Kossuth 
u. 9., kamarai nyilvántartási szám: 36068540), hogy Fodor Béla polgármester urat 
ebben az ügyben teljes jogkörrel képviselje. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
e) Iskolák felvételi körzete 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetője rendelkezését az iskolák felvételi körzetéről, mely-
nek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a rendelke-
zést vegye tudomásul a képviselő-testület. 
 
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: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetője – iskolák felvételi körzetével kap-
csolatos – 1/2019.(II.27.) rendelkezését tudomásul veszi. 
 

f) Napelemes lámpák vásárlása 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megkereste a napelemes, mozgásérzé-
kelős lámpákat forgalmazó Vilatti-Tech Kft. ügyvezetője egy Árajánlattal, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Áraján-
latot. Véleménye szerint temetőbe, az út mellé lehetne ilyen lámpákat vásárolni, 150.000,-Ft/lámpa 
összegért. A lámpatestben van az akkumulátor, ami 5 napot tud világítani. A lámpa alapfényen mű-
ködik, s mozgás érzékelése esetén felerősödik a fény. Másik ajánlatuk 80 cm-es lámpákra vonatko-
zik, melyek szintén mozgásérzékelősek. Ilyen lámpákat el lehetne helyezni a Komár László emlék-
mű két oldalánál. A lámpák ára: 32.700,-Ft/db. Ebből az utóbbiból lehetne vásárolni, mert hasznos 
lenne, s ezzel a falu is fejlődne. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester javasolja, hogy az emlékmű két oldalára vásároljanak 1-1 db 
lámpát, mert ez jól meg fogja világítani a sötétben is az emlékművet. Javasolja, hogy hatalmazzák 
fel a polgármester urat a lámpatestek beszerzésére. A temetőben előzetesen fel kellene mérni, hogy 
hány napelemes lámpára lenne szükség, s azt követően lehetne döntést hozni. 
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Major Zsolt képviselő egyetért az alpolgármester asszony véleményével. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

28/2019.(III.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Viletti-
Tech Kft-től - az adászteveli Komár László emlékmű megvilágítása céljából - 2 db 
V-SolarLED VNE-02 típusú, napelemes, mozgásérzékelős lámpatestet vásárol, ösz-
szesen 65.400,-Ft értékben. 
Felhatalmazza a polgármestert a lámpatestek beszerzésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                                      Kelemen László jegyző 
 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 
9 óra 56 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


