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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. április 4. napján 19 

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 az „Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása” 
pályázattal kapcsolatban szükséges döntések indokolták. 
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./ Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása                   Fodor Béla    
                                                                                                                            polgármester      
                                                                                                                                                                                                                          
2./ 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. 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és az átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről a soron következő rendes 
ülésen fog beszámolni. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 
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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 :  Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása                    
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen 
döntöttek arról, hogy a beruházás kivitelezésére és műszaki ellenőri feladataira milyen cégeket és 
személyeket kérnek fel árajánlat benyújtására. E napirend keretében a beérkezett Árajánlatok közül 
ki kell választani a képviselő-testületnek a legkedvezőbbeket. 
 
a) A beruházás kivitelezése 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a kivitelezésre három Árajánlat érkezett, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatokat. Javasolja, hogy az Árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Neoporház 
Kft. (8561 Adásztevel, Jókai u. 2.) Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel az egyik árajánlatot adó 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 képviselő-testület tagjait, 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 árajánlatának elfogadására vonatkozó döntésnél Major 
Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
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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, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

32/2019.(IV.04.) 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 Neoporház Kft. (8561 Adásztevel, 
Jókai u. 2., adószám: 14389335-2-19) 2019. március 26. napján kelt, bruttó 
30.350.719,-Ft összegű Árajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy műszaki ellenőri feladatok ellátására 
három Árajánlat érkezett, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat. Javasolja, hogy az Árajánlatok közül a 
legkedvezőbbet, Németh Csaba (8500 Pápa, Rákóczi u. 26.) Árajánlatát fogadja el a képviselő-
testület. Elmondja, hogy a pályázati költségvetésben 280.000,-Ft + ÁFA összeget terveztek, az 
Árajánlat ennél is kedvezőbb, ezért a különbözet más feladatra átcsoportosítható, csakúgy, mint a 
közbeszerzésre tervezett díj. Vannak viszont olyan munkarészek – pl.: a gáz mérőhely kialakítás -, 
melyek nem szerepelnek a pályázati költségvetésben, de elengedhetetlenül szükségesek. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel a kivitelező 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 képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával kapcsolatban 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki  
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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 műszaki ellenőri munkája árajánlatának elfogadására vonatkozó döntésnél 
Major Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
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, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

33/2019.(IV.04.) 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 munkáinak elvégzésére Németh Csaba (8500 Pápa, 
Rákóczi u. 26.) 2019. március 5. napján kelt, bruttó 279.400,-Ft összegű Árajánlatát 
fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Falunapi program 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az idén 2019. augusztus 3. napjára 
szervezik a falunapot, mellyel kapcsolatban gyorsan dönteni kellett a meghívandó sztárvendég 
vonatkozásában, mert a fellépéseket hamar lekötik, s nem lesz kiből válogatni. Megbeszélte a 
testület tagjaival, s az idei falunapra Máriót fogják meghívni, aki 40 perces műsort fog adni. Erről 
már alá is írta a Megállapodást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Megállapodást. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a Megállapodás jóváhagyását. Elmondja, hogy az  
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adászteveli lakosság a falunapon igényli a sztárvendéget, a kellemes kikapcsolódást, a jó zenét. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

34/2019.(IV.04.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 2019. augusztus 3. napján 
tartandó Adászteveli Falunapra Máriót hívja meg sztárvendégnek. 
A képviselő-testület Csanda Szilvia (9023 Győr, Kodály Z. u. 6., Nyilv.sz.: 
04839355, adószám: 47163322-1-28) műsorszervezővel kötött, 2019. március 28. 
napján kelt, műsorszolgáltatásról szóló, bruttó 250.000,-Ft összegű Megállapodást 
jóváhagyja. 
A Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 19. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Óvodai beíratás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő 
jelentkezés módjáról és az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a 
között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 
közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján. Az általa aláírt, a képviselő-testülettel 
és az óvodavezetővel egyeztetett Fenntartói Hirdetmény másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Fenntartói 
Hirdetményt. Javasolja a Fenntartói Hirdetmény jóváhagyását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a beiratkozási időponttal és a Fenntartói Hirdetmény 
jóváhagyásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

35/2019.(IV.04.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján, az Adászteveli Óvo-
dában a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai beíratás időpontját és he-
lyét az alábbiak szerint határozza meg: 
Időpontja: 2019. május 8-án és 9-én 10.30 óra – 12.00 óra és 15.00 óra -16.00 óra 

között. 
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Helye:       Adászteveli Óvoda  székhely intézménye  - 8561 Adásztevel, Árpád u. 95. 
                  Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája – 8581 Bakonyjákó, Rákóc- 
                   zi u. 26. 
A képviselő-testület az óvodai beíratás Fenntartói Hirdetményét jóváhagyja. 
A Fenntartói Hirdetmény a határozat mellékletét képezi.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a Fenntartói Hirdetmé-
nyé közzétételéről gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. április 6. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Újraélesztő készülék 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség újra-
élesztő készülékre (defiblirrátor) írt ki pályázatot, melynek célja, hogy a speciális eszköz beszerzé-
sének támogatásával az MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és a sportszerveze-
tek, a játékosok és a bírók életvédelmét megfelelő minőségű eszközzel biztosíthassák. A pályázatot 
a sportegyesület és az önkormányzat is beadhatja. Az eszköz teljes ára 392.113,-Ft, amiből önerő-
ként 5 %-ot, 20.638,-Ft-ot kell biztosítani. A pályázat feltételeként szabták meg, hogy a defibrillátor 
kezelésére vonatkozó képzést 2 fő sikeresen elvégezze. Ennek a két személynek a sportesemény 
kezdete előtt 30 perccel jelen kell lenni, s az eseményt követő 15 perc letelte után lehet visszatenni 
az eszközt a tárolási helyére. A defibrillátort nem csak sporteseményeken, hanem egyéb önkor-
mányzati rendezvényeken is lehet majd használni. A pályázatokat 2019. április 17-ig kell – elektro-
nikusan – benyújtani a veszprem@mlsz.hu e-mail címre. A pályázatot az Adásztevel SE fogja be-
nyújtani. Javasolja a képviselő-testületnek, az Adászteveli SE sikeres pályázata esetén az önerőt 
vállalják át. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a defibrillátor hasznos készü-
lék, amely a rendezvényeken előforduló rosszullétek alkalmával életeket menthet. Támogatja a pol-
gármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

36/2019.(IV.04.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli SE defibrillá-
tor beszerzésére irányuló, Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott, 2019. évi si-
keres pályázata esetén a 20.638,-Ft önerőt – költségvetése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 15. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 

mailto:veszprem@mlsz.hu
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Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 
19 óra 37 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


