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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 16. 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 a pályázatokkal 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./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítség-               Fodor Béla    
     nyújtásról és családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati            polgármester  
     rendelet módosítása                                                                                                                   
  
2./ Pályázat – Az Adászteveli SE Husqvarna Rider 316T AWD beszer-             Fodor Béla    
     zése                                                                                                                 polgármester  
   
3./ 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- 
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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 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 és 31/2019.(III.22.) és 
32, 33, 34, 35 és 36/2019.(IV.04.) számú lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére gyógyszer 
kiadási települési támogatás megállapítása.  
 
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 :  A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról          

és családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítá-
sa                                                                                                                   

   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület csak a létfenntar-
tást veszélyeztető élethelyzetbe kerülő rászorultakat kívánja rendkívüli települési támogatásban ré-
szesíteni. Egyes kérelmezők sajnos visszaéltek a rendeleti szabályozással, indokolatlanul is benyúj-
tották a kérelmüket, s nem igazolták a létfenntartási gondjaik fennállását. A rendelet-módosítással 
az aktív korú, álláskereső személyeknek legalább 30 nap időtartamban együtt kell működni az álla-
mi közfoglalkoztatási szervvel. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet, melyeket a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2019.(IV.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi 
segítségnyújtásról és családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati ren- 
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delet módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Pályázat – Az Adászteveli SE Husqvarna Rider 316T AWD beszerzése                                                                         
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoport Egyesület „Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása” című felhívása 
alapján az Adászteveli SE bruttó 3.003.329,-Ft bekerülési költségű projektet nyújtott be, melyhez 
2.552.828,-Ft pályázati támogatásban részesült. A pályázatban egy fűnyíró traktor szerepel a 
vágóasztalokkal, valamint a marketing költségekkel. A pályázathoz 450.501,-Ft önerőt kellett az 
Egyesületnek vállalnia. Elmondja, hogy civil szervezetek pályázhattak ilyen támogatási 
intenzitással. Az Egyesület nem rendelkezik ilyen anyagi háttérrel, ezért az önkormányzat 
segítségére szorul. A fűnyíró alkalmas közterületek nyírására, a pályázat benyújtásához az 
önkormányzattal és civil szervezetekkel is együttműködési megállapodásokat kötött az Egyesület. A 
gép lámpával is fel van szerelve, gyorsabb a hagyományos fűnyíró traktoroknál, a nagyobb, 60-70 
cm-es füvet is le tudja vágni. Hátránya, hogy nincs fűgyűjtője, árkok nyírására nem alkalmas. Ezt 
követően részletesen ismerteti a Támogatói okiratot, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. A projekt utófinanszírozású, ezért javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a – támogatás megérkezéséig – a projekt támogatási összegét előlegezzék meg az 
Egyesületnek, s az önerőt pedig vállalják át.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester kérdezi, hogy a fűnyíró traktorral nem csak a labdarúgó pályát 
fogják nyírni?  
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a megállapodásoknak megfelelően, a közte-
rületeken és a civil szervezetek gondozásában lévő területeken is fogja nyírni a fűnyíró a füvet. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy az Egyesülettel kötendő megállapodás aláírására hatalmazzák fel a polgármestert. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:  
 

37/2019.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület „Közösségi célú eszközbeszerzés 
támogatása” című felhívása alapján, az Adászteveli Sportegyesület (8561 Adásztevel, 
Alkotmány u. 22.) által megpályázott és elnyert, Husqvarna Rider 316T AWD típusú 
fűnyíró és tartozékok, valamint marketing költségek bruttó 3.003.329,-Ft projekt 
költségéhez kapcsolódó 2.552.828,-Ft támogatási költségét – a támogatás 
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megérkezéséig – megelőlegezi az Adászteveli Sportegyesületnek, s a projekt  450.501,-
Ft önerejét – költségvetése terhére - átvállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. május 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása 
aa) Műszaki ellenőri feladatok 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adászteveli Orvosi Rendelő és 
Védőnői Tanácsadó kialakítása műszaki ellenőri feladataira a vállalkozási szerződés elkészült, 
melyet – a képviselő-testület felhatalmazása alapján – aláírt. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Vállalkozási szerződést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
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: 
 
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-
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sa” projekt műszaki ellenőri munkája Vállalkozói szerződése jóváhagyására vonatkozó 
döntésnél Major Zsolt képviselő urat 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: 
 

38/2019.(IV.16.) 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.) műszaki ellenőrrel kötött, 2019. április 11. napján kelt, bruttó 
279.400,-Ft összegű Vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A Vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

     Határidő: 2019. május 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
ab) A beruházás kivitelezése 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó 
kialakítása kivitelezési feladataira a vállalkozási szerződés elkészült, melyet – a képviselő-testület 
felhatalmazása alapján – aláírt. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozási szerződést, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel a Vállalkozói szerződést a NEOPORHÁZ Kft. 
kötötte az önkormányzattal, 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  
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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 Vállalkozói szerződése jóváhagyására vonatkozó dön-
tésnél Major Zsolt képviselő urat 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: 
 

39/2019.(IV.16.) 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 
kialakítása” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó, Neoporház Kft-
vel (8561 Adásztevel, Jókai u. 2.) kötött, 2019. április 15. napján kelt, bruttó 
30.350.719,-Ft összegű Vállalkozási Szerződést jóváhagyja. 
A Vállalkozási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi munkájáról                
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Fel-
adatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata megküldte a család- és gyermekjóléti 
szolgálat 2018. évi adászteveli munkájáról szóló Beszámolóját, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Beszámolót. Java-
solja, hogy a képviselő-testület a Beszámolót fogadja el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2019.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8500 Pápa, 
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Csáky L. u. 12.) SZ-397-1/2019. számú, 2019. március 20. napján kelt, a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2018. évi adászteveli munkájáról szóló Beszámolóját elfo-
gadja.  
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Ételszállítói szerződések jóváhagyása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár az óvodai ét-
keztetés hatósági ellenőrzése során javasolta, hogy szükséges megteremteni az összhangot az Étel-
szállítási szerződés és a tényleges igénybevételről kiállított számlák között, mivel a szerződést az 
Önkormányzat kötötte a szolgáltatóval, viszont a számlák az Adásztevel Óvoda nevére kerültek ki-
állításra. Az Ételszállítási szerződés kétfelé lett bontva, Óvodára és Önkormányzatra, melyeket az 
óvoda vezetővel aláírtak. Ezt követően részletesen ismerteti az Ételszállítási szerződéseket, melyek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a szerződéseket hagyja jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a szerződések jóváhagyását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatait: 
 

41/2019.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel község szociá-
lis étkeztetésének biztosítására vonatkozó, Sándor & Sándor Kft-vel (8500 Pápa, 
Árok u.20., adószám: 11322153-2-19) kötött, 2019. április 12. napján kelt Ételszállí-
tási szerződést jóváhagyja. 
Az Ételszállítási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
42/2019.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel község óvodai 
étkeztetésének biztosítására vonatkozó, Sándor & Sándor Kft-vel (8500 Pápa, Árok 
u. 20., adószám: 11322153-2-19) kötött, 2019. április 12. napján kelt Ételszállítási 
szerződést jóváhagyja. 
Az Ételszállítási Szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 1. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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d) Illegális hulladéklerakás elleni küzdelem 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Áldozó Tamás, Pápa polgármestere és 
Polgárdi Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke fordult levéllel az önkormányzathoz, az ille-
gális szemétlerakás elleni küzdelem tárgyában. Ezt követően részletesen ismerteti a leveleket, me-
lyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-
testület csatlakozzon a Pápakörnyéki polgármesterek petíciójához, támogassa a használtcikk-
kereskedelemre vonatkozó szabályok szigorítását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2019.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Pápakörnyéki 
polgármesterek petíciójához, támogatja a használtcikk-kereskedelemre vonatkozó 
szabályok szigorítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

e) Adásztevel község sportfejlesztési koncepciója 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy elkészült Adásztevel község sportfej-
lesztési koncepciója, amely rögzíti a sport helyét és szerepét, az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatait, a település testnevelésének és sportjának helyzetét, a sportfejlesztési célkitűzéseket és az 
önkormányzati sportlétesítmények fejlesztési terveit. Ezt követően részletesen ismerteti a koncepci-
ót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy fel 
szeretnék újítani az adászteveli tornacsarnok bitumenzsindely borítását, s pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy legyen a községnek sportfejlesztési koncepciója, Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a koncepciót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Elmondja, hogy az 
egészséges életmód elképzelhetetlen a sport, a mozgás nélkül. A tornacsarnok tetőfedésére is na-
gyon ráférne a felújítás. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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44/2019.(IV.16.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 12. napján kelt, 
Adásztevel község sportfejlesztési koncepcióját elfogadja. 
A sportfejlesztési koncepció a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. május 1. 
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 
20 óra 08 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


