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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. július 9. napján 18 órakor 

megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
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 

  
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 lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-                         Fodor Béla    
      bályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása                                         polgármester                              
 
2./  Adásztevel Óvoda létszám engedélyezési kérelme                                               Fodor Béla    
                                                                                                                                    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. 
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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 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 és 56/2019.(V.28.) számú lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére temetési települési támogatás 
megállapítása; 1 fő szociális étkeztetése 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 szóló önkormányzati rendelete módosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
VE/53/1120/2019. számú törvényességi felhívását, a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a rendelet-módosítást fogadják el. 
 
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, megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2019.(VII.10.) Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ N a p i r e n d :  Adászteveli Óvoda létszám engedélyezési kérelme 
   E l ő a d ó :    Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda kérelmét, melyet a képvise-
lők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy az óvodai létszám maximum 25 fő. 
Ettől képviselő-testületi döntéssel az intézmény elérhet, a létszámot 20 %-kal lehet megemelni. Je-
lenleg 24-25 fő a gyereklétszám az óvodában, de még jöhetnek beiratkozók. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy engedélyezze a csoportlétszám emelését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja az óvoda kérelmét. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

57/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, az 
Adászteveli Óvoda (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) óvodai csoportja 25 fő maximá-
lis létszámának 20 %-kal történő átlépését engedélyezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
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) Megállapodások jóváhagyása 
aa) Adászteveli gyermeknap 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata 
2019. június 1. napján rendezte meg Adásztevelen a gyermeknapot, melyen voltak ügyességi 
versenyek, kézműves foglalkozások, májusfa kitáncolás és színházi előadás. Az Adászteveli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatása terhére 
átvállalta a Csukárdi János Színitársulata gyermek színházi előadása 50.000,-Ft-os fellépti díját, 
melyről együttműködési megállapodást írtak alá. Ezt követően részletesen ismerteti az 
Együttműködési Megállapodást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az Együttműködési Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 



5 

 

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: 
 

58/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németh József elnök által 
képviselt Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzattal (8561 Adásztevel, Árpád 
u. 64.) kötött, az Adászteveli Gyermeknap megszervezésével kapcsolatos, 2019. má-
jus 27. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester   
Kelemen László jegyző 

 
ab) „Kulturális értékek és hagyományok Adásztevelen 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzata a 
2019. augusztus 3-i falunap megrendezésére, hangtechnikára, játékok bérleti díjára, előadók és 
fellépők díjazására és sátor bérlés költségeire pályázatot nyújtott be. Az Adászteveli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi munkájáért kapott feladatalapú támogatása terhére, a 
rendezvény kulturális műsora során fellépő német nemzetiségi együttesek fogadása költségeire 
80.000,-Ft-os támogatást biztosít a települési önkormányzat részére, amelyről együttműködési 
megállapodást írtak alá. Ezt követően ismerteti az Együttműködési Megállapodást, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az 
Együttműködési Megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a megállapodás jóváhagyásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

59/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Németh József elnök által 
képviselt Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzattal (8561 Adásztevel, Árpád 
u. 64.) kötött, az Adászteveli Falunap megszervezésével kapcsolatos, 2019. május 
29. napján kelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester   
               Kelemen László jegyző 
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b) Pápai Mentőállomás támogatási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Országos Mentőszolgálat Ala-
pítvány által megküldött kérelmet, melyben a Pápa Mentőállomás részére - defibrillátor beszerzésé-
re - kért támogatást. A kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Azt gondolja, hogy támogassák őket, hisz életet mentenek. Javasolja, hogy keressék meg a Pápai 
Mentőállomást, hogy milyen formában lehet őket támogatni. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy a támogatási szándékot foglalják a határozatukba. Ne az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt, hanem Pápai Mentőállomást támogassák. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

60/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó u. 70., adószám: 18252831-2-43) kérelme 
helyett közvetlenül, a Pápai Mentőállomás (8500 Pápa, Anna tér 11.) által benyúj-
tandó kérelmet kívánja támogatni. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Belső ellenőrzés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jogszabály írja elő az önkormányza-
toknak, hogy belső ellenőrt kell foglalkoztatniuk. Az önkormányzat a Pápa Környéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulása keretében láttatja el a feladatot. A belső ellenőrök a hibákat feltárják, s 
- szankciók nélkül - javaslatokat tesznek azok kijavítására. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Bocskay és Társa Bt. Belső ellenőrzési jelentéseit, melyek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Belső ellenőrzési 
jelentést. 

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: 
 

61/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskay és társa Bt. (8200  
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Veszprém, Jutasi u. 91., adószám: 27268676-1-19) által megküldött, Adásztevel 
Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve 1. és 2. pontja alapján ké-
szült, 2019. június 14. napján kelt Belső ellenőrzési jelentéseket elfogadja. 
A Belső ellenőrzési jelentések a határozat mellékletét képezik. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

d) Kirándulás 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2019. augusztus 9-11. napokra terve-
zik az önkormányzati kirándulást Zalakarosra, a CASTRUM Termál Kft. által működtetett szállo-
dába. A költségvetésbe is betervezték a kirándulás költségét. Ezt követően részletesen ismerteti a 
Kft. Árajánlatát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Java-
solja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az árajánlatot, s biztosítsák a kirándulás költségét. 

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: 
 

62/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakarosi CASTRUM 
Termál Kft. (8754 Galambok, Ady E. u. 113.) a 2019. augusztus 9-11. napjaira szer-
vezett adászteveli önkormányzati kirándulásra vonatkozó, 2019. június 13. napján 
kelt, bruttó 253.600,-Ft összegű árajánlatát elfogadja. A képviselő-testület a kirándu-
lás költségeit – költségvetése terhére – biztosítja.   
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatójában részletesen ismerteti a minimálbér és a garantált bérmi-
nimum emelésének kompenzálásával kapcsolatos, BMÖGF/767-2/2019. számú, belügyminisztéri-
umi Támogatói Okiratot.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adászteveli labdarúgó pálya drótból készült védőhálója elhasz-
nálódott, a cseréjére kerül sor. Az út melletti kapunál a dróthálót fonott, műanyag UV hálóra cseré-
lik. Kéri a sportegyesület tagjainak segítségét a háló bontásánál és az új háló felrakásánál. 

A Startmunka mintaprogram keretein belül elkezdték az Árpád utca végénél a járdát térkővel kirak-
ni. Ez egy 60 m-es szakaszt jelent. 
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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 17 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


