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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. augusztus 27. napján 8 

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

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Somogyi Edit HVB tag jelölt 
- Böröczki Károlyné HVB tag jelölt 
- Horváth Gyuláné HVB póttag jelölt 
- Szabó Tünde HVB póttag jelölt 

  
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 csak Somogyi Lászlóné alpolgármester hiányzik, 
aki előzetesen jelezte, hogy családi okok miatt nem tud részt venni a mai ülésen. Elmondja, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását az Adásztevel Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztása határideje indokolta. 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Adásztevel Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak Fodor Béla    
     megválasztása  polgármester 
                                                                                                                            
2./ FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Meg- Fodor Béla    
     állapodása módosítása  polgármester 
                                                                                                                            
3./ Gördülő Fejlesztési Terv Fodor Béla    

 polgármester 
                                                                                                                                
4./ Vegyes ügyek Fodor Béla    
  polgármester 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 
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                   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 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a képviselő-testületnek 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, 3 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 
57, 58, 59, 60, 61, 62 és 63/2019.(VII.09.) és 64, 65, 66 és 67/2019.(VII.23.) számú le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntés született: 1 fő részére rendkívüli 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 Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Kelemen László jegyző úr 
napirendi ponthoz készített előterjesztését, valamint a választási tájékoztatóját, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a választási bizottság 
jelöltjei jó csapatot alkotnak, a választás törvényes lebonyolításában jól együtt tudnak dolgozni, s a 
település polgárai által is tisztelt, elfogadott személyek. Javasolja, hogy a jegyző úr – aki egyben a 
Helyi Választási Irodavezetője is – által indítványozott HVB tagokat és póttagokat válassza meg a 
képviselő-testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a Helyi Választási Iroda vezetője által indítványozott HVB tagok 
és póttagok megválasztását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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68/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iro-
da vezetője indítványára – az Adásztevel Helyi Választási Bizottság tagjainak Péter-
né Zeles Alíz Adásztevel, József Attila utca 42/B., Gulyásné Ölbei Hajnalka Adász-
tevel, Árpád utca 112., Somogyi Edit Adásztevel, Árpád utca 42., Héricsné Kéri Má-
ria Adásztevel, József Attila utca 14. és Böröczki Károlyné Adásztevel, Árpád utca 
106. szám alatti lakos jelölteket választja meg.  
A képviselő-testület – a Helyi Választási Iroda vezetője indítványára - az Adásztevel 
Helyi Választási Bizottság póttagjainak Horváth Gyuláné Adásztevel, József Attila 
utca u. 4/B. és Szabó Tünde Adásztevel, Rákóczi utca 24. szám alatti lakos jelölteket 
választja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.  
Határidő: 2019. szeptember 9. 

 Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
2./ N a p i r e n d :  FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megálla-

podás módosítása 
   E l ő a d ó :    Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a FIX-PONT Önkormányzati 
Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítása előterjesztését, a Társulási Megállapodás 
módosítást, valamint annak új, egységes szerkezetű Társulási Megállapodását, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a módosítás az óvodák 
fenntartóinak változásait rögzíti, Adásztevelt nem érinti, de mivel Adásztevel Község 
Önkormányzata is tagja a társulásnak, ezért a módosítást az önkormányzatnak is el kell fogadnia. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésbe foglalt határozatot fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a határozat elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

69/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dön-
tött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapo-
dás módosítását, valamint annak új, egységes szerkezetű Társulási Megállapodását – 
az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja. 
Az előterjesztés, a Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a ha-
tározat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. szeptember 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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3./ N a p i r e n d : Gördülő Fejlesztési Terv 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
által megküldött előterjesztést és Gördülő Fejlesztési Tervet, melynek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a terv elfogadása a fenntartásra 
kötelezett önkormányzatok kötelezettsége. A beruházások és felújítások pályázati forrásokból 
lennének finanszírozva. A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése a pályázatok benyújtásának 
feltétele. Az elavult acél vízvezeték csövek lecserélése felújítás mellett az egyik legfontosabb 
beruházás az Adásztevel és Tapolcafő vízbázisokat összekötő vezeték építése, mert így az 
adászteveli vízbázist kisegítheti a tapolcafői. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően, hozza meg határozatait. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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 határozatait: 
 

70/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
1. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 2020-
2034. időtávra szóló, V11 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fej-
lesztési Tervet megtárgyalta. 

a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-
zelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesz-
tések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor, 
mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- 
és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

Az előterjesztés és a Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 

Határidő: 2019. szeptember 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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71/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
1. Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt, 
2020-2034. időtávra szóló, SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó Gör-
dülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta. 

a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, egyetért a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és 
vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével. 

b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-
zelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti beruházási tervét. 

c) A b) pontban jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesz-
tések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor, 
mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Pápai 
Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 

     Az előterjesztés és a Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. szeptember 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 

72/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tu-
lajdonában lévő V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2020-2034. évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján -, mint tulajdonostárs kötele-
zettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénz-
ügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak 
szerint, a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosít-
ja. 
Az előterjesztés és a Gördülő Fejlesztési Terv a határozat mellékletét képezi. 

                   Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. szeptember 11. 
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) 
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a) Védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat működési költségeinek elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel Község Önkormányzat 
Védőnői- és Iskola-egészségügyi Szolgálat 2019. I. félévi működési költségeinek alakulásáról szóló 
Elszámolást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Örömmel 
tájékoztatja a megjelenteket, hogy a körzetben Adásztevel a legnagyobb település, itt él a legtöbb 
várandós asszony és kicsi gyermek. A településen az óvoda kihasználtsága jó, ami a falu megtartó 
erejét is jelzi. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Elszámolást fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

73/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község 
Önkormányzat 2019. július 26. napján kelt, Adásztevel-Nagytevel-Homokbödöge 
védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat 2019. I. félévi működési költségeinek 
alakulásáról szóló Elszámolását elfogadja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. szeptember 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
b) Adászteveli Óvoda nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Adászteveli Óvoda kérelmét. 
Elmondja, hogy jól működik az óvoda Adásztevelen, ahol jelenleg 23 beíratott gyermek van, s még 
4 gyermek beíratása várható. Az óvoda vezetőjétől azt kérte, ha korábbi nyitva tartásra, illetve ké-
sőbbi zárásra jelentkezik igény a szülők részéről, akkor azt ne utasítsák el, alkalmazkodjanak az 
igényekhez. Javasolja a kérelemben foglalt nyitva tartás és indítható óvodai csoportok számának 
meghatározását. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

74/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott jogköré-
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ben eljárva, az Adászteveli Óvoda székhely intézményének nyitva tartási idejét és a 
2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint 
határozza meg: 
 Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: 
 Hétfő:  7.00 - 16.00 2019.09.01. – 2020.07.31.  
 Kedd:  7.00 - 16.00  2020.08.17. – 2019.08.31.  
       Szerda:  7.00 - 16.00  
      Csütörtök:  7.00 - 16.00 
 Péntek:  7.00 - 16.00 
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú gyermekcsoport. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. szeptember 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2019. július 9-i ülésén már döntött a 
kérelem ügyében a képviselő-testület, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány helyett közvetlenül a 
Pápai Mentőállomást kívánta támogatni. Azért ilyen döntés született, mert kételyek merültek fel az 
Alapítvánnyal kapcsolatban, hogy nem oda kerülnek a támogatások, ahová a támogatók szánják. Az 
alapítvány céljai között szerepel a mentőállomások támogatása. Informálódott a Mentőállomásnál, 
ahol tájékoztatták, hogy a Mentőszolgálat megkereste őket, s jelezték nekik, hogy LP-15 defibrillá-
torra lenne szükségük. Tudomása szerint az eszköz beszerzéséhez a forrás nagy része rendelkezésre 
áll. Javasolja, hogy a képviselő-testület módosítsa a határozatát, s 30.000,-Ft támogatást állapítsa-
nak meg az eszköz beszerzésére. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
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: 
 

75/2019.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2019.(VII.09.) határoza-
tát a következők szerint módosítja: 
„60/2019.(VII.09.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-

rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó u.70., adószám: 18252831-2-43) részére – 
a Pápai Mentőállomás LP-15 Defibrillátora beszerzésére - 30.000,-Ft támogatást ál-
lapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                Kelemen László jegyző” 
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                       Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
                       Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2019. szeptember 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat tornacsarnok 
felújítására benyújtott pályázatát a napokban fogják elbírálni. A legutóbbi esőzés alkalmával nem 
folyt be a víz a csarnokba. 
 
Az Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat kialakítása folyamatban van, a munkák jól 
haladnak. A még hátralévő feladatok: színezés, festés, járólapozás, gépészeti munkák, az udvar és 
parkoló kialakítása, kapu beállítása, orvosi és infrastrukturális eszközök beszerzése. 
 
Eszközbeszerzéses pályázathoz megérkezett az árajánlat, az MTZ traktor mellett kiegészítőkre 
(szárzúzó, aprítékoló, homlokrakódó és tolólap) beszerzéséhez kérik a támogatást. 
 
Az óvodai udvar játszótér kialakítására is nyújtanak be pályázatot, egy martonvásári cég adja az 
árajánlatot, amelynek jó referenciái vannak. A játékok környezetében az ütéscsillapítást az 
önkormányzat homokkal fogja megoldani. 
 
A református temető az egyház tulajdonában van, ők pályáznak. Járdára, hulladékgyűjtőre és kerítés 
építésre lenne szükség a temetőben. 
 
 
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 9 óra 56 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


