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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. október 9. napján 8 

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 és Németh József képviselők.  
 
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 minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő 
napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
T á r g y :                                                           E lő a d ó : 
              
1./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormány-                   Fodor Béla    
     zati rendelet                                                                                                           polgármester 
                                                                                                                            
2./ Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakítása                            Fodor Béla    
                                                                                                                                    polgármester 
                                                                                                                            
3./ Bursa Hungarica pályázat                                                                                        Fodor Béla    
                                                                                                                                     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 és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről a soron következő 
rendes ülésen fog beszámolni. 
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 : Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet                                                                                                            
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Belügyminisztérium Támogatói 
Okiratát, a jegyző úr rendelethez készített előterjesztését, és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát 
a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Véleménye szerint a tavalyi rendeletben 
meghatározott jövedelmi feltételeken nem kell változtatni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
rendelet-tervezetet fogadják el. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2019.(X.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól: 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ 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) 
 
a) Vállalkozói szerződés módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Neoporház Kft. kivitelezési munkái 
az alvállalkozók késedelme miatt elhúzódtak, ezért a vállalkozói szerződésbe foglalt befejezési 
határidőt módosítani kellett. A képviselő-testület tagjaival történt személyes egyeztetést követően 
aláírta a Vállalkozói szerződés módosítását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a Vállalkozói szerződés módosítását. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Vállalkozói szerződés módosítását hagyják jóvá. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel a kivitelező cég a NEOPORHÁZ Kft., 
melynek ő az ügyvezetője. 
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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 
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 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 munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozói szerződés módo-
sítása jóváhagyására vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő urat kizárja a szava-
zásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

76/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
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 vonatkozó, Neoporház Kft-vel 
(8561 Adásztevel, Jókai u. 1.) kötött, 2019. szeptember 24. napján kelt Vállalkozói 
szerződés módosítását jóváhagyja. 
A Vállalkozói szerződés módosítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

b) Orvosi műszerek és eszközök beszerzése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a projekt megvalósításához orvosi mű-
szereket és eszközöket is be kell szerezni az önkormányzatnak. Előzetesen három árajánlatot kért 
be, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részle- 
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tesen ismerteti az árajánlatokat. Elmondja, hogy a legkedvezőbb Árajánlatot a REXTRA Kereske-
delmi Kft. tette, de az eszközök és műszerek raktárról történő szállítását a megrendeléstől számított 
kb. 6-8 hétre, bútorok esetén pedig 12-18 hétre vállalták. A második legkedvezőbb Árajánlatot Kiss 
és Társai Kft. (8500 Pápa, Nagyváradi u. 16/B., adószám: 13213549-2-19) nyújtotta be, akik 2019. 
november 15. napjára vállalták az eszközök és műszerek leszállítását, ezért az ő árajánlatuk elfoga-
dását javasolja a képviselő-testületnek. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások: 
 

Németh József képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Major Zsolt képviselő szintén támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert a képviselő-testület az orvosi műszerek és eszközök megrendelésére. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

77/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
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 orvosi műszerek és eszközök szállítására vonatkozó, Kiss és Társai Kft. 
(8500 Pápa, Nagyváradi u. 16/B., adószám: 13213549-2-19) 2019. szeptember 30. 
napján kelt, bruttó 2.108.064,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az orvosi műszerek és eszközök megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Aszfaltozási munka 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Orvosi Rendelő és Vé-
dőnői Tanácsadó kialakításához szorosan kapcsolódik az utca felőli gépkocsi bejárati út aszfaltozá-
sa. Ez a munka a pályázat által nincs támogatva, az önkormányzatnak önerőből kell finanszíroznia. 
A képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetést követően, a mai napon – a benyújtott Ár-
ajánlat alapján - megrendelte a munkát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgató-
ságtól (8200 Veszprém, Mártírok útja 1., adószám: 14605749-2-44), akik visszaigazolták a megren-
delést. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatot, Megrendelő Nyomtatványt és az Általános 
Szerződési Feltételeket, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot és az Általános Szerződési Feltételeket fogad-
ják el, s a Megrendelést hagyják jóvá. 

 
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: 
 

78/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Orvosi Rende-
lő és Védőnői Tanácsadó gépkocsi bejárati út aszfaltozására vonatkozó, Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága (8200 Veszprém, Mártírok útja 
1., adószám: 14605749-2-44),  2019. október 9. napján kelt, nettó 377.300,-Ft össze-
gű Árajánlatát és a 2019. április 16. napjától hatályos Általános Szerződési Feltétele-
ket elfogadja, a 2019. október 9. napján kelt Megrendelő Nyomtatványt jóváhagyja. 
Az Árajánlat, az Általános Szerződési Feltételek és a Megrendelő Nyomtatvány a ha-
tározat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica pályázat 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a csatlakozási nyilatkozatot, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A nyilatkozatot 2019. szeptemberében aláír-
ta, mert október 2-ig vissza kellett küldeni. Javasolja, hogy a képviselő-testület a nyilatkozatnak 
megfelelően hozza meg határozatát. 
 
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: 
 

79/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza-
ta: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően, 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit el-
fogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települé-
si önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatá-
rozott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 24. 
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) 
 
a) Iskolai körzethatár 

Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatala előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a kötelező felvételt biztosító Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és 
annak Homokbödögei Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési 
intézménnyekkel értsen egyet a képviselő-testület. A határozatba azt is bele kell foglalni, hogy az 
intézményekben adászteveli lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező Hátrányos Helyzetű 
diák nem tanul. 
 
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: 
 

80/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza-
ta: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel település teljes 
közigazgatási területére, a 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54.) és Homokbödögei 
Tagintézménye (8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési 
intézménnyekkel egyetért.  
Az intézményekben adászteveli lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
Hátrányos Helyzetű diák nem tanul. 
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
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              Kelemen László jegyző 
 
b) Adászteveli Nyugdíjas Egyesület elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az Adászteveli Nyugdíjas Egyesület elnöke támo-
gatás Elszámolásáról szóló előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a nyugdíjasok a támogatásnak köszönhetően meglátogathatták 
a Herendi Porcelánmúzeumot és a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjtemé-
nyét is. A támogatásból megajándékozták az óvodásokat húsvéti csomaggal. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az Egyesület elszámolását fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester bejelenti érintettségét, mivel ő az Egyesület elnöke. 
 
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 az alpolgármester asszony szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Somogyi Lászlóné alpolgármester asszonyt 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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas Egye-
sület 2019. évi támogatása elszámolásával kapcsolatos döntésnél Somogyi Lászlóné al-
polgármester asszonyt kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 

Németh József képviselő támogatja az Egyesület elszámolásának elfogadását. 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
 



9 

81/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza-
ta: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas Egye-
sület (8561 Adásztevel, Kossuth u. 44., adószám: 18976904-1-19) 2019. október 7. nap-
ján kelt, 2019. évi támogatása Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Adászteveli Nyugdíjas Egyesület támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti az Adászteveli Nyugdíjas Egyesület elnöke támo-
gatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. El-
mondja, hogy a nyugdíjasok az adventi rendezvényekre, az óvodások karácsonyi ünnepsége meg-
szervezésére kérik a támogatást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Egyesület részére 
50.000,-Ft támogatást állapítsanak meg. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester bejelenti érintettségét, mivel ő az Egyesület elnöke. 
 
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 az alpolgármester asszony szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Somogyi Lászlóné alpolgármester asszonyt 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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas Egye-
sület 2019. október 7. napján kelt támogatás kérelmével kapcsolatos döntésnél Somogyi 
Lászlóné alpolgármester asszonyt kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólások: 
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Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Németh József képviselő szintén egyetért a támogatási javaslattal. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az együttműködési támogatás aláírására. 

 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

82/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határoza-
ta: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Nyugdíjas Egye-
sület (8561 Adásztevel, Kossuth u. 44., adószám: 18976904-1-19) részére, az adventi 
ünnepségek és az óvodások karácsonyi ünnepsége megrendezése támogatására – költ-
ségvetése terhére – 50.000,-Ft támogatást állapít meg. 

                   Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési támogatás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Együttműködési megállapodás 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2019. szeptember 25. napján – a 
képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően – aláírta az Adászteveli Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal az Együttműködési megállapodást, melynek alapján a „Sváb szüreti felvonulás és 
bál” rendezvényre, térítésmentesen biztosították a német nemzetiségi bál megrendezéséhez az 
adászteveli Művelődési Házat. Ezt követően részletesen ismertette az Együttműködési megállapo-
dást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá. 
 
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: 
 

83/2019.(X.9.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határo-
zata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Német Nem-
zetiségi Önkormányzattal (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.) kötött, a „Sváb szüreti 
felvonulás és bál” rendezvény német nemzetiségi bálja megrendezésével kapcsolatos 
Együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. október 24. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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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 9 óra 11 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


