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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. május 28. napján 18 

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

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

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főelőadó 

  
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 képviselő közül mindenki jelen van. 

 
N a p i r e n d : 

 
T á r g y :                                                           E l ő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése módo-                       Fodor Béla    
      sítása                                                                                                                      polgármester                              
 
2./  Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése végre-                       Fodor Béla    
      hajtása                                                                                                                    polgármester     
 
3./ Adásztevel község településkép védelméről szóló 2/2018.(II.26.) ön-                    Fodor Béla    
     kormányzati rendelet módosítása                                                                            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 
végrehajtásáról 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 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43 és 44/2019.(IV.16.) 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: 2 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 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 :  Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosítása                                                    
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2018. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet. Elmondja, hogy az egyik legjelentősebb előirányzat változást az Adászteveli Orvosi 
Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítására elnyert pályázati támogatás jelenti. A költségvetésbe 
még a bakonyszücsi szennyvíz beruházás előirányzatai is jelentős szerepet játszanak. Javasolja, 
hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát, a 2018. évi költségvetés 
módosításával egyetért. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
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6/2019.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy hivatal dolgozói által elkészített 2018. 
évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy legkésőbb 
május utolsó napjáig hatályba lépjen. Az előterjesztést és rendelet-tervezetet a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a bankszámla egyenlegben szerepel a már említett, el nem 
költött orvosi rendelő és tanácsadó kialakítása pályázati támogatása. Javasolja, hogy a zárszámadást 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a zárszámadás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2019.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásá-
ról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Adásztevel község településkép védelméről szóló 2/2018.(II.26.) önkor-  
                                mányzati rendelet módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a véleményező hatóságok véleményeit, a rendelet 
tervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
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, megalkotta következő rendeletét: 
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8/2019.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete Adásztevel Község településkép védelméről szóló 2/2018.(II.26.) 
önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Pályázat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata a 
hivatal épületét felújíttatta, járdaépítésre az előző évben már nyertek a pályázaton. Az óvodai 
utánpótlás sportra lehetne most pályázni, az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” alcímre, a tornaterem tetőszerkezete 
javítására szeretné benyújtani a pályázatot. A tetőszerkezet hő- és hangszigetelése, valamint a tető 
cserepes mintázatú acéllemezzel történő lefedése – vízszigetelés - van a költségvetésben, amelynek 
összege: 10.701.017,-Ft. A támogatás 85 %-os intenzitású, az önrész 1.605.153,-Ft. A pályázat 
feltétele a helyi sportfejlesztési koncepció, mellyel az önkormányzat rendelkezik. A pályázati 
adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 2019. május 31. 16.00 óra. Papír alapon történő 
benyújtás határideje: 2019. június 3. A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16. Ezt 
követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásáról 
hozzák meg határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával, támogatja a pályázat benyújtását. A 
tornaterem bitumen lemez fedése átengedi a vizet, hiába ragasztgatják. Ha a tetőhöz hozzányúlnak, 
akkor a hő- és hangszigetelést is meg kell oldani. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmaz-
zák fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

48/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért fe-
lelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mel-
léklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra, az „Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” alcím-
re, pályázatot nyújt be.  
A Pályázat címe: Adászteveli tornacsarnok tetőszerkezetének felújítása. 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95.,  332/5 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                   10.701.017,-Ft 
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Az igényelt bruttó támogatás összege:                        9.095.864,-Ft 
A pályázati saját forrás bruttó összege:                       1.605.153,-Ft 
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2019. évi költségvetése terhére – 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 
 

 
 b) Pályázat – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró helyi  
      vagy térségi rendezvények támogatása” 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy tavaly döntöttek a pályázat két részben 
való benyújtásáról. Az egyik része a tavalyi falunapi program támogatására került benyújtásra, a 
másik részére pedig az idei falunapi programra megvalósítására nyújtják be a pályázatot. Az adász-
teveli falunap megrendezésére 2019. augusztus 3. napján kerül sor. A hangtechnika, játékok bérleti 
díja, előadók és fellépők díjazása és sátor bérlés költségeire szeretnék benyújtani a pályázatot, mely 
85 %-os intenzitású. A projekt összes bruttó költsége: 708.000,-Ft. Az igényelt bruttó támogatás: 
601.550,-Ft. A pályázati saját forrás bruttó összege: 106.450,-Ft. Ezt követően részletesen ismerteti 
a Programtervezetet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a határozatot hozza meg a képviselő-testület. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Németh József támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmaz-
zák fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

49/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Értékkel bíró helyi vagy térségi 
rendezvények támogatása” VP6-19.2.1-77-5-17 kódszámú pályázati felhívására, az 
önkormányzat 2019. évi „Kulturális értékek és hagyományok Adásztevelen” 
rendezvényére. 
A rendezvény időpontja:  2019. augusztus 3. 
                        helyszíne: 8561 Adásztevel, Sportpálya, külterület 06/2 hrsz. 
A rendezvény bruttó bekerülési költsége:                   708.000,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                        601.550,-Ft 
A pályázati saját forrás bruttó összege:                       106.450,-Ft               
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A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2019. évi költségvetése terhére – 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. május 31. 

   Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
c) Átfogó értékelés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 
helyi önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 
31. napjáig Átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Ezt követően 
részletesen ismerteti az átfogó értékelést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Átfogó értékelést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az Átfogó értékelés elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

50/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Község Ön-
kormányzat 2018. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló, 
2019. május 2. napján kelt Átfogó értékelést elfogadja. 
Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. 
Határidő: 2019. június 12. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 
 

d) Könyvtárellátási szolgáltatásról tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral 
kötött megállapodás alapján a könyvtárellátási szolgáltatás jól működik, könyveket, filmeket, CD-
ket kapnak és a helyi rendezvényeken is biztosítanak 1-1 műsort. Ezt követően részletesen ismerteti 
a tájékoztatót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztatót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                        51/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá 
                        rozata: 

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 76/212/2019. számú, 2019. április 23. 
napján kelt, 2018. évi adászteveli könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Tájékoztató-
ját elfogadja.  
A Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. június 12. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
e) Rendőrségi beszámoló 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a faluban a sárfelhordás és a 
szelektívsziget körüli téren a szemetelés megoldódott. A rendőri jelenlét a gyorshajtókat is 
megfékezte. A körzeti megbízottak 3 naponta jelen vannak a faluban. Ezt követően részletesen 
ismerteti a Beszámolót, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámolót fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Németh József támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
52/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Adásztevel község 2018. évi közbiztonság helyzetéről, 
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos feladatokról 
szóló, 19030-0/1204/2019. ált. számú Beszámolóját elfogadja. 
A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. június 12. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
f) Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rendőrkapitányság Pápa támo-
gatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A kör-
zeti megbízottal egyeztetett, ő azt nyilatkozta, hogy a projektor, székek és asztalok nem segítik a 
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munkájukat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a körzeti megbízottak működését támogassák 
50.000,-Ft-tal. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Javasolja, hogy 
hatalmazzák a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
53/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) részére, a körzeti megbízottak működési költségeire 
50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. június 12. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
g) Pápa város Környezetvédelmi Programja 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pápa város megküldte az 
önkormányzathoz a környezetvédelmi programját, melyet a törvény szerint a szomszédos és az 
érintett önkormányzatoknak véleményezni kell. Ezt követően részletesen ismerteti a programot, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a Környezetvédelmi Programmal értsenek egyet. 
 
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: 

 
54/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápa város 2019.02.27. 
napján kelt, 1-013-2019. tervszámú Környezetvédelmi Programjával egyetért.  
A Környezetvédelmi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. június 12. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
           Kelemen László jegyző 
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h) Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás zárszámadása 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata a 
házi segítségnyújtás feladattal van benne a Társulásban. Ezt követően ismerteti a Fix-Pont 
Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2018. évi zárszámadását, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Zárszámadást 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.   
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 

 
55/2019.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fix-Pont Önkormányzati 
Feladatellátó Társulás (8513 Mihályháza, Jókai u. 2., adószám: 15766940-1-19) 
2018. évi Zárszámadását elfogadja. 
A Zárszámadás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. június 12. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
           Kelemen László jegyző 

 
i) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a választások miatt a gyermeknap el lett 
tolva egy héttel. A májusfa kiszedése is május végén esedékes. Ezért a gyermeknapot és a májusfa 
kitáncolását június 1-jére, szombatra tervezték megrendezni. Gyermekeknek színházi előadás, utána 
a tűzoltószertár előtti téren a májusfa kitáncolás és kiszedés lesz. Ezt követően részletesen ismerteti 
a Gyermeknap és Májusfa kitáncolás meghívóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Sajnos a DÉMOL Társulat fellépését lemondták, helyettük a Csukárdi 
Sándor vezette Színitársulat ad elő a gyerekeknek egy mesét. A gyermeknapi műsort követően a 
gyerekek csokoládét és cukrot fognak kapni. A nap zárásaként a résztvevőket vacsorával fogják 
megvendégelni. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.   
 
Hozzászólások: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester a Nyugdíjas Egyesület nevében elmondja, hogy a nyugdíjasok 
kalácsot sütnek a rendezvényre. 

Németh József képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az Adászteveli Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a gyermek színdarab költségeit szeretné átvállalni  
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Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 39 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


