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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 2020. február 13. 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, Németh József  és Szalai Péter képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin pü. főea. 

  
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. 
 
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 l ő a d ó : 
 
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése                          Fodor Béla    
                                                                                                                            polgármester     
 
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fi-             Fodor Béla    
     zetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkor-             polgármester 
     mányzati rendelet módosítása 
                                                                                                                                 
3./ Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-           Fodor Béla    
     zata módosítása                                                                                              polgármester 
 
                                                                                                                              
4./ Általános Iskolák felvételi körzethatára                                                          Fodor Béla    
                                                                                                                             polgármester                            
                                                                                                                                                                                                                       
5./ 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: 
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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 határozatokról és az 
átruházott hatáskörben született 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 :  Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetés-tervezetét a polgármes-
ter február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti az Önkor-
mányzat költségvetés-tervezetét, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. 
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetését is majd módosítani kell, az Adászteveli Közös Ön-
kormányzati Hivatal költségvetése miatt. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az önkor-
mányzat költségvetését. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat minden költségvetési előirányzata ismert 
már? 
 
Válasz: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pü. főea. igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a költségvetés elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2020.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségveté-
séről: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő 
 térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 
 módosítása 



4 
 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a vásárolt élelmezés szolgáltatója, a 
Hungast Vital Management Kft. most tájékoztatta az önkormányzatot a szociális és óvodai étkezők 
nyersanyagnormájáról, s ennek megfelelően, módosítani kell a rendeletet. A fizetendő étkezési 
térítési díjak nem változnak. Elmondja, hogy a rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően 
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
fogadja el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a rendelet elfogadásával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2020.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ön-
kormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellá-
tásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
    módosítása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a rendelet 1. mellékletében – a MÁK 
javaslatának megfelelően – az önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók címét kell 
módosítani, mivel nem lehet benne, hogy „2019. december 1. napjától” alkalmazzák a kormányzati 
funkciókat. Ezt követően ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja 
el a rendelet-tervezetet. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2020.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4./ N a p i r e n d : Általános iskolák felvételi körzethatára 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen elmondja, hogy a képviselő-testületnek 
minden évben véleményezni kell a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
tervezetét.  A Pápai Tankerületi Központ megküldte előterjesztését a 2020/2021. tanévre 
vonatkozóan. Továbbra is az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolát és Homokbödögei Telephelyét jelölték ki, mint kötelező felvételt biztosító 
intézményt az adászteveli általános iskolás diákok számára. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
értsen egyet a felvételi körzethatár-tervezettel.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

2/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel település 
teljes közigazgatási területére, a 2020/2021-es tanévre vonatkozó felvételi körzettel, 
a kötelező felvételt biztosító 037098 – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Homokbödögei Telephelye (8564 
Ugod, Petőfi Sándor u. 54. és 8563 Homokbödöge, Jókai Mór u. 6.) oktatási-nevelési 
intézménnyel egyetért.  
A körzethatár-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.    
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Adatvédelem-GDPR 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679(2016. április 27.) rendelete, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
kötelezően előírja az önkormányzatoknak, intézményeknek az adatvédelmi tárgyú dokumentumok 
elkészítését, honlapra feltöltését, valamint az adatvédelmi tárgyú panaszok kivizsgálását. Ezt 
követően részletesen ismerteti dr. Sandl Judit adatvédelmi jogász kedvező Árajánlatát és 
Szerződés-tervezetét, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árajánlatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az Árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

3/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sandl Judit (1147 
Budapest, Lőcsey u. 93/B.) 2020. január 13. napján kelt, az önkormányzat 
adatvédelmi feladataival kapcsolatos, bruttó 200.000,-Ft összegű Árajánlatát 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat és a Vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Belső ellenőrzés 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bocskay és Társa Bt. által 
megküldött, Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló Összefoglaló 
jelentést, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a jelentést fogadják el. 
 
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 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

4/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bocskay és Társa Bt. (8200 
Veszprém, Jutasi u. 91.) Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőr-
zéséről szóló, 2020. január 24. napján kelt Összefoglaló jelentését elfogadja. 
Az Összefoglaló jelentés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Víziközmű vagyonértékelése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a törvény által előírt kötelezettsége az  
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önkormányzatnak (ellátásért felelősnek) az ivóvízellátó víziközmű rendszer vagyonértékelése, 
melyet meghatalmazás alapján a Pápai Vízmű Zrt., mint Víziközmű szolgáltató készíttetett el. Ezt 
követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a Szakvéleményt, melyek másolatát a képviselők 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Szakvéleményt fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

5/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az INTERAUDITOR Neuer, 
Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18.) által, a V11 
Adásztevel-Nagytevel-Homokbödöge-Ugod-Béb-Csót Ivóvízellátás Víziközmű 
rendszer vagyonkezelt és rendszerfüggetlen eszközeiről készített, 2019. november 
30. napján kelt Vagyonértékelési Szakvéleményt elfogadja. 
A Vagyonértékelési Szakvélemény a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
d) Védőnői és iskola eü. szolgálat működési költségeinek alakulása 2019. évben 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Nagytevel község polgármestere 
által megküldött, a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat működési költségeinek 2019. évi 
Elszámolását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy az első félévben 132.634,-Ft-ot kellett fizetni, Adásztevel Község 
Önkormányzatának az egész évi fizetési kötelezettsége 290.739,-Ft, tehát a második félévre 
158.105,-Ft hozzájárulást kell még átutalni a gesztornak, Nagytevel Község Önkormányzatának. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a költségeket gyermeklétszám arányosan vannak elosztva. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az Elszámolást. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

6/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytevel Község Önkor-
mányzat (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) a Nagyteveli Egészségügyi Körzet védő-
női és iskola egészségügyi szolgálat 2019. évi működési költségeiről szóló, 2020. ja-
nuár 21. napján kelt Elszámolását elfogadja.   
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Az Elszámolás a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása mó- 
    dosítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnöke által megküldött, a Társulási megállapodás módosítása 
dokumentumait. Elmondja, a módosítás oka az, hogy a hivatali átszervezések miatt 2020. január 1. 
napjától Marcaltő helyett Csót Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat látja el a 
Család és Gyermekjóléti feladatokat. Az előterjesztés, a Társulási megállapodás módosítása és 
Egységes szerkezete másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az Előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

7/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormány-
zatok Feladatellátó Társulás (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) Társulási Megállapodásá-
nak 20. Módosítását, valamint azt Egységes szerkezetben - az Előterjesztés 1. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
Az Előterjesztés, a Társulási Megállapodás módosítása és Egységes szerkezete a ha-
tározat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megállapo-
dás törzs-könyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját hatás-
körben végrehajtsa. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
f) Honlap karbantartási szerződés 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Piller Zsolt vállalkozó által 
megküldött, önkormányzati honlap karbantartásával kapcsolatos Vállalkozási szerződés-tervezetet, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a díj 500,-Ft/hó összeggel lett több a tavalyinál. Elmondja, hogy a vállalkozó jól 
végzi a feladatait, a honlapon időben módosítja a tartalmakat. Javasolja, hogy a szerződés-tervezetet 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő támogatja a szerződés elfogadását. Javasolja, hogy hatalmazza fel a 
képviselő-testület a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

8/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piller Zsolt (8564 Ugod, Kos-
suth u. 30.) 2020. január 16. napján kelt, az önkormányzat honlapjának karbantartá-
sával kapcsolatos, bruttó 7.000,-Ft/hó összegű Vállalkozási szerződés-tervezetét el-
fogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 
A Vállalkozási szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
g)Támogatási kérelmek elbírálása 
 
ga) Rákóczi Szövetség támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében ismerteti a Rákóczi Szövetség támogatás kérelmét, 
melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy 5.000,-
Ft támogatást állapítson meg a Szövetségnek 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 az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

9/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csáky Csongor elnök által 
képviselt Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) részére, a Magyar 
Iskolaválasztási Program megvalósítására 5.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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gb) „Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítvány támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás elnöke és elnök-helyettese által megküldött, a „Gróf Esterházy Kórház Jövő-
jéért” Alapítvány támogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, ta-
nulmányozhatták. Véleménye szerint a kórház gyermekosztályát az adászteveli lakosok is igénybe 
veszik, ezért javasolja részükre támogatást megállapítani. Kéri a képviselőket, hogy a támogatás 
összegére tegyenek javaslatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester 50.000,-Ft támogatást javasol megállapítani. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

10/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadi János elnök által 
képviselt „Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért” Alapítvány (8500 Pápa, Jókai u. 5-9., 
adószám: 18913990-1-19) részére, - költségvetése terhére - a Gróf Esterházy Kórház 
gyermek osztályának felújítására 50.000,-Ft támogatást állapít meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
gc) Pápai Rendőrkapitányság támogatás kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság tá-
mogatás kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ja-
vasolja, hogy a Rendőrkapitányság nagytermének felújítását ne támogassa a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

11/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 
(8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) nagytermének felújítását nem támogatja. 

                        Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
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Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
h) Pályázat - Magyar Falu Program – Óvoda udvar 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázaton az önkormányzat az óvo-
da udvar eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére 4.678.707,-Ft vissza nem térítendő támoga-
tást kapott. Az óvoda udvar játékainak beszerzésére és telepítésére árajánlatokat kért be az önkor-
mányzat. A felhívásra 3 db Árajánlat érkezett be. Ezt követően részletesen ismerteti az Árajánlato-
kat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a 
legkedvezőbbet, az ACER Kft. Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. Tájékoztatja a jelenlévő-
ket, hogy ez a cég adta az árajánlatot, amit az önkormányzat a benyújtott pályázatban szerepeltetett. 
A Kft. áprilisra tudná legyártani az eszközöket, amihez az ütéscsillapító talaj kialakítását az önkor-
mányzat finanszírozza. A Kft. a biztonsági felülvizsgálatot, hitelesítést is el fogja végezni. Remé-
nyei szerint az átadásra még tavasszal sor kerülhet. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Németh József képviselő támogatja a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák a polgármestert a Szerződés aláírására. 
  
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

12/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel Óvoda udvar 
eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére és telepítésére az ACER Kft. (2462 
Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., adószám: 12623244-2-07) 2020. február 6. 
napján kelt, bruttó 4.678.707,-Ft összegű Árajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 i) Tornaterem tetőfelújítása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli tornaterem tetőfedését a 
napsugárzás az évek alatt tönkretette, a tető folyamatosan beázik, elkerülhetetlen a javítása. Az ön-
kormányzat tetőfelújításra benyújtott pályázatát sajnos elutasították. Költségvetést kért a Neoporház 
Kft-től a munkadíjra, mert a felújításhoz szükséges anyagot az önkormányzat megvásárolja. Ezt kö-
vetően részletesen ismerteti a Költségvetést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Költségvetést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
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Major Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, mivel a NEOPORHÁZ Kft-nek 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: 
 
Szalai Péter képviselő javasolja, hogy e napirendi alpontnál meghozandó döntésből zárják ki 
Major Zsolt képviselő urat a szavazásból.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 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.) tetőfelújításával kapcsolatos döntésnél Major Zsolt 
képviselő urat kizárja a szavazásból. 

 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

13/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adászteveli Tornaterem 
(8561 Adásztevel, Árpád u. 95.) tetőfelújítására a NEOPORHÁZ Kft. (8561 
Adásztevel, Jókai u. 2. adószám: 14389335-2-19) 2020. február 10. napján kelt, 
bruttó 637.813,-Ft összegű Költségvetését elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 
A Költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
j) Épületrész működtetési célú átadása 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete - a 8/2020.(II.6.) határozatával - azzal a kéréssel fordult 
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Adásztevel Község Önkormányzatához, hogy iroda helyiség és közösségi tér kialakítása céljára, 
térítésmentesen adja át működtetésre a 18/20 arányban a tulajdonában lévő, adászteveli 174 hrsz-ú, 
kivett kultúrház megnevezésű épületben található régi orvosi rendelő helyiségeit Adászteveli Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a 
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Mivel az elmúlt hónapban adták át 
Adásztevelen a korszerű Orvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó épületét, ezért nem látja akadályát, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat kérését teljesítsék. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a kérelmet. A nevezett épületrész funkcióját 
vesztette, üresen áll. A közösségi tér kialakítása a lakosság érdekeit szolgálja. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

14/2020.(II.13.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére - iroda helyiség és közösségi 
tér kialakítása céljára -, térítésmentesen átadja működtetésre a 18/20 arányban a 
tulajdonában lévő, adászteveli 174. hrsz-ú, Adásztevel, Árpád u. 66. sz. alatti, kivett 
kultúrház megnevezésű épületben található régi orvosi rendelő helyiségeit. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
k) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen megrendezték Adásztevelen a Sváb falusi disznóvágást. Disznót a nemzetiségi önkor-
mányzat, a többi hozzávalót az önkormányzat fizette. 
 
Elmondja, hogy február végén megrendezi az önkormányzat az Adászteveli Sportegyesülettel és 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen, Antal György emlékére a labdarúgó teremtornát 
Adásztevelen. Az önkormányzat a tornatermet térítésmentesen biztosítja a sportrendezvényhez. Az 
Adászteveli Sportegyesület szervezi és vezényli le a tornát, Adásztevel Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat pedig a díjak és oklevelek költségeit fedezi. 
 
Ezt követően részletesen ismerteti a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai együttműködés felajánlá-
sát, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
-A Startmunka mintaprogram 2020. március 1-vel indul és október 31-ig tart. Belterületi utak javí-
tására, karbantartására pályáztak az idén. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2018. évi falunapi pályázatot helyszínen ellenőrizték. Az ellen-
őrök mindent rendben találtak.  
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A fűnyíró traktor pályázatot a jövő héten fogják a helyszínen ellenőrizni. 
 
Az idei évben a következő rendezvényeket próbálják megszervezni: 

- májusfa állítás április 30-án, májusfa kiszedés május 31-én, 
- gyermeknap május 3-án, 
- falunap augusztus 1. napján, 
- szüreti felvonulás szeptember 26-án. 

 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a testületi ülést 
20 óra 44. perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 


