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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. december 19. 

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 alpolgármester, 

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

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
 

A lakosság részéről megjelent: 1 fő. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül csak Németh József képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai képviselő-
testületi ülésen. Ezt követően az ülést megnyitja. A meghívóban 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 a személyes gondoskodást nyújtó           Fodor Béla 
     ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításá-           polgármester 
     ról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosítása      
                                                                             
2./ Pályázat - Járási Startmunka mintaprogram                                                    Fodor Béla                                   
                                                                                                                             polgármester 
                                                                                                                                                                                                
3./ Pályázat – Adásztevel község járda építésének, felújításának anyag-             Fodor Béla                                                                                           
     támogatása                                                                                                      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: 
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés- 
ben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról a soron következő, rendes ülésen fog beszámolni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő 
polgármesteri döntések születettek:  1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 
2 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő szociális 
étkeztetésének engedélyezése. 
 
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 a személyes gondoskodást nyúj- 
                                   tó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapí- 
                                   tásáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosítása                                                                                 
     E l ő a d ó :    Fodor Béla polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy jelenleg a Sándor & Sándor Kft. 
biztosítja az óvodások és a szociális étkezők étkeztetését Adásztevelen. A nyersanyagárak 
emelkedése miatt a Kft. áremelési szándékát jelezte a képviselő-testület felé. Az idősek 
részéről sok panasz érkezett az ebéd minőségére és mennyiségére is. Nem csak a minőséget és 
mennyiséget, hanem az árakat is nézni kell, mert a normatív támogatás rossz, hozzá kell 
járulni anyagilag az étkeztetéshez az Önkormányzatnak. Ezért a képviselő-testület nevében 
árajánlatot kért be még két, étkeztetéssel foglalkozó vállalkozástól. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az étkeztetést biztosítók nem mindegyike tud főzni az 
óvodások részére. A konyhák „nyomott” árakon dolgoznak, nagy hasznot nem tudnak 
realizálni. A Sándor & Sándor Kft-nek az az előnye, hogy jóval rugalmasabb, mint a nagy 
konyhák, az étkezők létszámának változását nem kell több nappal előre jelezni. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy sok panasz érkezik a jelenlegi ételszállítóra? 
 
Válasz: 
 
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy érkezett egy-két panasz. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő véleménye szerint a három ajánlat közül a HUNGAST Vital Mana-
gement Kft. Árajánlatát tartja a legkedvezőbbnek, ezt javasolja elfogadni. 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselő véleményével. Javasol-
ja, hogy hatalmazzák fel a polgármester a szerződés aláírására. 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy személyesen volt bent náluk, egyeztetett velük, 
január 2-tól tudják biztosítani az étkeztetést. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

153/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hungast Vital Ma- 
nagement Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 85., adószám: 26130444-2-43.) 
adászteveli óvodások és szociális étkezők 2020. január 2. napjától történő étkezte-
tésének biztosításával kapcsolatos, 2019. december 18. napján kelt Árajánlatát el-
fogadja. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Győrváryné Mészáros Kata-
lin pénzügyi főelőadó által készített, a szociális étkezőkre vonatkozó önköltség számítást és 
annak előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányoz-
hatták. Javasolja, hogy az önköltség számítást fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       154/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel község 
szociális étkezők térítési díjának 2019. december 19. napján kelt Önköltség 
számítását elfogadja. 
Az Önköltség számítás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 31. 

                        Felelős: Fodor Béla polgármester 
                                      Kelemen László jegyző 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló                                                                                                                                        
3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása előterjesztését és a rendelet-tervezetet, me-
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lyek másolatait a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
rendelet-tervezetet  fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 

Major Zsolt képviselő javasolja, hogy 10 %-os emelést figyelembe véve, 550,-Ft/adag le-
gyen a szociális étkezők által fizetendő térítési díj, a különbözetet pedig vállalja át az önkor-
mányzat. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

13/2019.(XII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról                                
szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

                         
2./ N a p i r e n d : Pályázat - Járási Startmunka mintaprogram     
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester    
      (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2020. évi Járási Startmunka 
mintaprogramra ismét nyújt be az önkormányzat pályázatot. Bérköltségekre 3.546.560,-Ft-ra, 
beruházási és dologi költségekre 630.174,-Ft-ra nyújtják be az igényünket. A program 
megvalósítását 5 fővel tervezik. A szőlőhegyi, sportpálya felé vezető és a szeméttelepre menő 
külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele (kátyúzás 3.380 m hosszon, ároktisztítás, 
bokrozás), közúthálózat karbantartása (Jókai u. – 340 m, József A. u. – 704 m, Kossuth u. – 
695 m, Petőfi u. -235 m, Gábor Áron u. – 230 m hosszon útpadka javítása), belvízelvezetés 
(Kossuth u. –  695 m, Dobó u. –  280 m,  Petőfi u. - 235 m, Alkotmány u. - 340 m hosszon 
csapadékvíz elvezető árok tisztítása) szerepel a megvalósítani tervezett munkák között. Az 
utak és a padka javításhoz 120 m3 murva kerül felhasználásra. Kis értékű eszközöket (lapát, 
gereblye, talicska, fejsze, ásó) is lehet vásárolni a pályázati támogatásból. Javasolja, hogy a 
tavalyihoz hasonlóan, hozza meg a határozatát 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, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       155/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által meghirdetett, 2020. évi Járási startmunka mintaprogramra az 
önkormányzat kérelmének benyújtását támogatja. Pozitív elbírálás esetén a 
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képviselő-testület támogatja az estlegesen szükséges közbeszerzési eljárások 
megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő be-
nyújtására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.                     
Határidő: Azonnal 
Felelős: Fodor Béla polgármester 

              Kelemen László jegyző 

 
3./ N a p i r e n d : Pályázat – Adásztevel község járda építésének, felújításának anyag-                                                                                 
                                támogatása                                                                                                              
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Falu Program 
keretében, a „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című, MFP-
BJA/2019 kódszámú pályázati kiírásra 4.999.482,-Ft pályázati támogatást nyert az 
önkormányzat. Az árdrágulásokat szerették volna megelőzni, s még az idén beszerezni a 
felújításhoz szükséges anyagot. Ezért Árajánlatokat kért be szürke térkőre és szegélykőre. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen 
megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a legkedvezőbb, SVAHOF Kft.  Árajánlatát 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazza fel 
a képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       156/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3018787567 
iratazonosító számú, Adásztevel község járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása” projekt térkő és szegélykő beszerzésére vonatkozóan 
Hoffmann Meritta ügyvezető által képviselt SVAHOF Kft. (8500 Pápa, Juhar 
u. 6., adószám: 25059881-2-19) 2019. december 16. napján kelt, bruttó 
3.222.498,-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 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Árajánlatokat kértek be 118 m3 

murvára és kiszállítására. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek 
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másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
legkedvezőbb, Csabi Gumi Kft. Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel ő a Neoporház Kft. ügyvezetője, s az 
egyik Árajánlatot a Kft-je nyújtotta be. 
 
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: 
 
Szalai Péter képviselő javasolja, hogy ennél a napirendi pontnál 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 a Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3018787567 iratazono-
sító számú, Adásztevel község járda építésének, felújításának anyagtámogatása” 
projekt 118 m3 murva beszerzésére és Adásztevel községbe történő kiszállítására 
vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       157/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3018787567 
iratazonosító számú, Adásztevel község járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása” projekt 118 m3 murva beszerzésére és Adásztevel községbe 
történő kiszállítására vonatkozóan Boros Tibor ügyvezető által képviselt Csabi 
Gumi Kft. (9121 Győrszemere, Győri u. 40.., adószám: 23970162-2-08) 2019. 
december 13. napján kelt, bruttó 806.247,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 

                        Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2019. december 31. 
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) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
     kérelme elbírálása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai vezetője, 
Bors Éva kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai tandíjat fizetnek, 
melynek kifizetése nagy nehézséget jelent a családoknak, főleg, ha több gyermekük is az 
iskolában tanul. Az iskola nagyon hasznos a diákoknak, mert a tánccal, szereplésekkel 
magabiztosabbá válnak, bátrabban lépnek fel szerepelni, nagyobb lesz az önbizalmuk, ami az 
általános ismereteik elsajátításában is jelentősen segíti őket. Javasolja, hogy – az 
önkormányzat költségvetése terhére – az adászteveli diákok tandíját vállalja át a képviselő-
testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a diákok tandíjának átvállalását.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       158/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
adászteveli diákjainak 2019/2020-as tanév I. félévének 50.400,-Ft összegű 
tandíját – költségvetése terhére – átvállalja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 

        Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Rákóczi Szövetség elszámolása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség 
támogatás elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy az elszámolást fogadja el a képviselő-testület. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért az elszámolás elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       159/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor elnök 
által képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) 2019. 
december 9. napján kelt, 2019. évi támogatás Elszámolását elfogadja. 
Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

        Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
c) Tornaterem tetőjavítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tornaterem nyugati oldalának 
kátránylemezes tetőborítását a nap az évtizedek alatt annyira megrongálta, hogy az utóbbi 
években állandóan beázott, veszélyeztette a parketta állagát. A befolyó vizet már vödrökben 
fogták fel, ez az állapot sokáig nem volt fenntartható. Ezért – a képviselő-testületi 
megbeszélés alapján - egyeztetett a NEOPORHÁZ Kft. ügyvezetőjével, Major Zsolttal, hogy 
a tetőjavítást végezze el. A bitumenes szigetelést 11 m hosszon, 90 m2 felületen kell 
elvégezni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tetőjavításról szóló döntést foglalják 
határozatba. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel ő a Neoporház Kft. 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 ennél a napirendi alpontnál meghozandó  
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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 a Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adászteveli tornaterem 
(8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) tetőjavítására vonatkozó döntésnél Major Zsolt 
képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 
                       160/2019.(XII.19.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
adászteveli tornaterem (8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) tetőszerkezete nyugati 
oldalának beázását megszünteti, a tető javítási munkájával a NEOPORHÁZ 
Kft. (8561 Adásztevel, Jókai u. 2.) ügyvezetőjét, Major Zsoltot bízza meg. 

                        Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 

        Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
d) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Adászteveli Orvosi Rendelő és 
Védőnői Tanácsadó épületének kialakítása az utolsó szakaszába érkezett. A vízminta vétel is 
lezajlott, a használatba vételi engedély kérelem benyújtásra került. Az ellenőrzéskori észrevé-
teleket javították. Az átadás legvégső dátuma 2020. február 15-e. Pár kisebb munkálat van 
még hátra, így az átadást is elkezdhetik megszervezni. Véleménye szerint ne hétközben le-
gyen, ez a fontos beruházás megérdemli a rendes átadás megszervezését. 
 
A haláleset miatt a szeretetünnepség vasárnapra lett áttéve, 14 órakor kezdődik. Azért ilyen 
korán, mert a tiszteletes úrnak 15 órakor már Nagygyimóton kell lennie. 
 
Az óvodai játszótéri játékokkal kapcsolatosan, a pályázatban szereplő árajánlatot készítővel a 
nyertes pályázat megvalósítása érdekében szerződést fognak majd kötni, hogy a télen a 
játékokat le lehessen gyártani, s tavasszal már csak a telepítéssel kelljen foglalkozni. 
Gyermeknapon szeretnék átadni az udvari játékokat. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az év végi, már hagyományos önkormányzati vacsora 2019. 
december 29. napján, vasárnap lesz a pápai Gólyafészek vendéglőben, ahová szeretettel várja 
az érintetteket. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester - mivel közérdekű hozzászólás nem volt - megköszöni a jelenlé-
vőknek az aktív közreműködést, s az ülést 18 óra 57 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
                            Fodor Béla Kelemen László 
                           polgármester                                                            jegyző 
                             


