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Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26. napján 18 órakor 
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8561 Adásztevel, Árpád u. 64. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26. 

napján 18 órakor megtartott 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, Németh József, 

Major Zsolt és Szalai Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül mindenki jelen van, az ülést megnyitja. 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./ Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-                  Fodor Béla 
      bályzata módosítása                                                                                      polgármester   

      

2./ Pályázat-Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kia-                 Fodor Béla                                   
      lakítása                                                                                                           polgármester 
                                                                                                                                                                                                
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulá-                   Fodor Béla                                                                                                                
      si Megállapodása módosítása                                                                         polgármester         
                                                                                                                                                                            

4./ Vegyes ügyek                                                                                                    Fodor Béla                                                                                                                                  
                                                                                                                               polgármester  

                                                                                                                                                                                

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés- 
ben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
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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 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, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 és 75/2019.(VIII.27.), 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82 és 83/2019.(X.9.) és 84, 85 és 86/2019.(X.30.) számú lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruhá-
zott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születettek: 6 fő részére rendkívüli tele-
pülési támogatás megállapítása; 90 fő részére tanévkezdési települési támogatás megállapítá-
sa; 2 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési tá-
mogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 2 
fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 3 fő szociális étkeztetésének engedé-
lyezése. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra.  
 

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 Sza-                   

      bályzata módosítása    
     E lő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választást követően módosítani kell az Önkormányzat SZMSZ-ét. 
A képviselő-testület és az ügyrendi bizottság névsora is változik. A járdafelújításra nyert 
pályázati támogatást új kormányzati funkcióra kell könyvelni, ezért a 3. mellékletben rögzített 
kormányzati funkciók is kiegészülnek. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-
tervezetet, valamint annak előterjesztését, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a rendelet elfogadása előtt az Ügyrendi 
Bizottság tagjait meg kell választani a képviselő-testületnek. Az Mötv. 57. § (1) bekezdése 
alapján, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 
alapvető szabályait. Az alakuló, vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottságait. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a 
kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. Az Mötv. 57. § (1) 
bekezdése értelmében, a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület 
által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A 
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bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az 
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja a 
polgármester és az alpolgármester. 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 29. §-a szerint, Adásztevelen 3 fős 
Ügyrendi Bizottság működik, melynek feladatai: 
         a) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő, polgármester összeférhetetlenségének meg-

állapítására irányuló kezdeményezést, 
         b) ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának kezelését, szükség ese-

tén vizsgálatát, az összeférhetetlenségi ügyeket, ügyrendi kérdések megvitatását. 
         c) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok őrzéséről, 
         d) közreműködik a titkos szavazások lebonyolításánál. 
Javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének Major Zsolt, a tagjainak pedig Németh József és 
Szalai Péter képviselőket megválasztani. Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e a tiszt-
séget, illetve a tagságot? 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő vállalja az elnöki tisztséget, ha a képviselő-testület megválasztja. 
 
Németh József képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Szalai Péter képviselő megválasztása esetén szintén vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

87/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Major Zsolt Adászte-
vel, Jókai u. 2. sz. alatti lakos képviselőt Adásztevel Község Önkormányzat Ügy-
rendi Bizottsága elnökének választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

88/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németh József Adásztevel, 
Jókai u. 9. sz. alatti lakos képviselőt Adásztevel Község Önkormányzat Ügyrendi 
Bizottsága tagjának választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
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89/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai Péter Adásztevel, 
Árpád u. 25. sz. alatti lakos képviselőt Adásztevel Község Önkormányzat Ügy-
rendi Bizottsága tagjának választja meg.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
Fodor Béla polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezet 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

12/2019.(XI.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosítá-
sáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
                         
2./ N a p i r e n d : Pályázat-Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó kialakí- 
                                tása                                                                                                            
  E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester    
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Információs rendszer kiépítése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli Orvosi 
Rendelőbe az információs rendszer kiépítéséhez számítógép konfigurációt kell vásárolni, 
hogy az orvos és asszisztense által működtetett program segítségével teljesíteni tudják a 
jelentéseik, statisztikai adatszolgáltatásukat, recepteket tudjanak nyomtatni. Három árajánlat 
került bekérésre. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a legkedvezőbb 
Árajánlatot, az SW Systems Kft. bruttó 346.271,-Ft összegű ajánlatát fogadja el a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt  képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

90/2019.(XI.26.) 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 kialakítása” projekt számítógép konfigurációjára Kiss Kornél 
ügyvezető által képviselt SW Systems Kft. (8500 Pápa, Celli út 65., adószám: 
23059634-2-19) által benyújtott, 2019. november 18. napján kelt, bruttó 346.271,-
Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Vállalkozói szerződés módosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy beruházás akkor fejeződik be, 
ha az Adászteveli Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó megkapja a használatbavételi 
engedélyt, s elszámolnak a pályázati támogatással. Az engedélyhez időbe telik beszerezni a 
szükséges dokumentumokat, s a hatósági ügyintézés is sok időt vesz igénybe. A kivitelezésnél 
kisebb, előre nem látott gondok jöttek elő. A projektmenedzserrel előzetesen egyeztetve, ezért 
javasolja, hogy a befejezési határidőt 2020. február 17. napjára módosítsa képviselő-testület. 
A pályázati elektronikus felületen ezen időponthoz igazították a mérföldkövek időpontját is. 
Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által elkészített Vállalkozási szerződés-
módosítást, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
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: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják 
ki Major Zsolt képviselő urat a szavazásból.  
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 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 Tanács-
adó kialakítása” projekt kivitelezési munkája Vállalkozói szerződése módosítására 
vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy a 2020. február 17-e a legutolsó időpont a projekt befe-
jezésére? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester igennel válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy az elmúlt héten ellen-
őrizte az építési hatóság az építkezést, s csak apróbb hiányosságokat tártak fel a papírmunka 
területén. Amennyiben a használatbavételi engedélyt korábban megkapják, akkor természete-
sen előbb befejeződik a beruházás a megjelölt időpontnál. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy a Vállalkozói szerződés módosítást fogadja el a 
képviselő-testület, s hatalmazza fel a polgármester urat annak aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

91/2019.(XI.26.) 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 Ta-
nácsadó kialakítása” projekt kivitelezési munkáira vonatkozó, Major Zsolt 
ügyvezető által képviselt Neoporház Kft-vel (8561 Adásztevel, Jókai u. 2., 
adószám: 14389335-2-19) kötött, 2019. november 26. napján kelt, Vállalkozói 
szerződése módosítását elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

c) Pótmunkák elvégzése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a projekt kiviteli szerződésében 
nem szerepelt gázvezeték és szalagfüggöny szerelése, beépített szekrények elhelyezése és 
helyszíni szerelése, valamint műbőrborítású pelenkázó asztal elkészítése. A tervekben csak a 
fűtési rendszer szerelése szerepelt, az almérő kialakítása, valamint a vezeték almérőtől a 
gázkazánig történő kiépítése nem. Az orvos szalagfüggönnyel kérte az árnyékolást. 
Szerencsére a projekten belül a közbeszerzésre tervezett keretet, az illetmények járulékcsök-  
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kenésből adódó, és a műszaki ellenőrzésen maradt megtakarítást át lehet csoportosítani. Az 
említett pótmunkáknak az elvégzésére kért be 3 Árajánlatot, melyek be is érkeztek. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a legkedvezőbb Árajánlatot, a Neoporház 
Kft. bruttó 844.178,-Ft összegű Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel a pótmunkákra a NEOPORHÁZ Kft. 
adta az egyik Árajánlatot, 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. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 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 Tanács-
adó kialakítása” projekt pótmunkáira vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő 
urat kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő a polgármester úr javaslatával egyetért. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület a polgármester urat a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

92/2019.(XI.26.) 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 Ta-
nácsadó kialakítása” projekt pótmunkáira vonatkozóan Major Zsolt ügyvezető 
által képviselt Neoporház Kft. (8561 Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 
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14389335-2-19) 2019. november 14. napján kelt, bruttó 844.178,-Ft összegű 
Árajánlatát elfogadja. 

                        Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási                                                                 
                                Megállapodása módosítása                                                                               
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodását módosítani kell, mert a 
tisztségviselők mandátuma lejárt, változott a gesztor önkormányzat, a társult önkormányzatok 
lakosságszáma és több polgármester személye. A Társulási Tanács ülésén a tisztségviselőket 
megválasztották. Ezt követően részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnökének előterjesztését, a Társulási Megállapodás módosítását és 
Egységes szerkezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésbe foglalt 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
Hozzászólás:  
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

93/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor-
mányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 19. módosítá-
sát, valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. melléklet sze-
rinti tartalommal – jóváhagyja. 

                        A képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű  módosításo-
kat saját hatáskörben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal 
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) Országos  Mentőszolgálat Alapítvány támogatás elszámolása 
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Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Országos  Mentőszolgá-
lat Alapítvány támogatás elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkap-
ták, tanulmányozhatták. Az Alapítvány a Pápai Mentőállomás részére 1 db LP 15 manuális 
defibrillátort vásárolt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elszámolást fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az elszámolás elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

94/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó u. 70., adószám: 
18252831-2-43) 2019. október 10. napján kelt támogatás Elszámolását 
elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
b) Belső ellenőrzési Tervek 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az éves ellenőrzési terv 
elkészítését, annak tartalmi elemeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet írja elő. 
 
ba) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi Belső Ellenőrzési 

Terve 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

95/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkor- 
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mányzatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) 2019. november 
20. napján kelt, 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

                     Kelemen László jegyző 
 
bb) Adásztevel Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Terve 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi 
Belső Ellenőrzési Tervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzési Tervet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

96/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község 
Önkormányzat (8561 Adásztevel, Árpád u. 64.) 2019. november 20. napján 
kelt, 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja. 
A Belső Ellenőrzési Terv a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Polgármester úr jutalmazása 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester előterjesztésében elmondja, hogy a polgármester úr egész 
évben lelkiismeretesen, nagy alapossággal végezte az önkormányzatnál a munkáját. Különö-
sen oda kellett figyelni a pályázatok benyújtására és elszámolásaira, a közmunkások napi fel-
adatainak meghatározására. A munkások irányításához nagy türelem kellett. A polgármester 
úr éves munkájának elismeréseként javasolja, hogy egy havi bruttó illetményének megfelelő 
jutalmat állapítson meg részére a képviselő-testület, így köszönjék meg az áldozatos munká-
ját. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt  képviselő támogatja az alpolgármester asszony javaslatát, egyetért a jutalom 
megállapításával. 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

97/2019.(XI.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné al-
polgármester asszony javaslatára, Fodor Béla polgármester úr jutalmát - 
Adásztevel község érdekében végzett 2019. évi munkája elismeréseként - 
bruttó 398.900,-Ft-ban állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, s a jutalom kifizetéséről gon-
doskodjon. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester megköszöni a képviselő-testület döntését. Elmondja, hogy a jövő-
ben is igyekszik a legjobb tudása szerint végezni a polgármesteri munkáját. 
 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Falu Program keretében  
Adásztevel Község Önkormányzat Óvoda udvar című pályázaton óvodai játszótéri játékokra 
4.678.707,-Ft támogatást nyert. A projekt 100 %-os finanszírozású, nem kell önrészt 
hozzátenni. A megvalósítás kezdete: 2019.12.02., a vége pedig 2020. 08. 31. A pályázat 
lehetővé teszi egy zsindelyfedésű asztal telepítését padokkal, egy babaház felállítását, 
hintaállvány, őrtorony, egyensúlyozó eszközcsoport, kéttornyos, görgőhidas vár, homokozó, 
görgősjáró, madárfészek hinta telepítését. 
 
A másik nyertes pályázata az önkormányzatnak a járdafelújítás. A minisztériumtól 
állásfoglalást kért az önkormányzat, előbb el lehet kezdeni a beruházást, a térkövet meg kell 
vásárolni, mert felmegy az anyagok ára. A József Attila utcában, 600 m hosszon újítják fel a 
járdát. 
 
Adóemeléssel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint a település anyagi helyzete 
nem indokolja az adómértékek emelését (az iparűzési adó maximális mértékű), vagy új 
adónemek bevezetését. 
 
A Szeretetünnep 2019. december 21-én, szombaton lesz megtartva. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő az adóemeléssel kapcsolatban egyetért a polgármester úr vélemé-
nyével. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás nem volt. 
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Fodor Béla polgármester - mivel közérdekű hozzászólás nem volt - megköszöni a jelenlé-
vőknek az aktív közreműködést, s az ülést 19 óra 18 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
                            Fodor Béla Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 
                             


