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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. július 2. napján 18 órakor 

megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt képviselő, Németh József képviselő és Szalai Péter képviselő.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főelőadó 

  
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 az 5 képviselő közül mindenki jelen van. 

 
N a p i r e n d : 

 
T á r g y :                                                           E lő a d ó :    
        
1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése módo-                       Fodor Béla    
     sítása                                                                                                                      polgármester   
   
2./ Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése végre-                       Fodor Béla    
     hajtása                                                                                                                     polgármester 
                                                                                                          
3./ Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése módo-                       Fodor Béla    
     sítása                                                                                                                       polgármester 
 
4./ Pályázat – Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                        Fodor Béla    
     támogatására                                                                                                           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 határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt 
követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja 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 szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést az 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14/2020.(II.13.), 14/2/20020.(III.20.), 15, 16 és 
17/2020.(IV.8.), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 és 27/2020.(IV.15.), 28, 29 és 
30/2020.(V.19.), 31 és 32/2020.(V.26.), 33 és 34/2020.(V.28.) és 35, 36, 37, 38, 39 és 
40/2020.(VI.17.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 13 fő részére rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása; 4 fő részére szülési települési támogatás megállapítása; 4 fő részére temetési tele-
pülési támogatás megállapítása; 4 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 
4 fő részére lakáscélú támogatás megállapítása; 10 fő szociális étkeztetésének engedélyezése; Ve-
szélyhelyzetben hozott határozatok száma: 17 db, melyeket a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolóban már megismerhették a képviselő-testület tagjai. 
 
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 2019. évi költségvetése módosítása 
   E l ő a d ó :      Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2019. évi zárszámadás elfogadása 
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási 
előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A 
hivatal elkészítette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen 
megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-
tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
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Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2020.(VII.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtása 
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal dolgozói által elkészített 
2019. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé, hogy leg-
később a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Az előterjesztést és rende-
let-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen is-
merteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a rendeletben szereplő számok 
nem teljesen az önkormányzat teljesítéseit mutatják, mert az önkormányzat költségvetése tartalmaz-
za az Adászteveli Óvoda és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is. Java-
solja, hogy a zárszámadást fogadja el a képviselő-testület. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő egyetért a zárszámadás elfogadásával.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2020.(VII.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásá-
ról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése módosítása      
   E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a hivatal elkészítette az előterjesztést 
és rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, 
hogy februárban a képviselő-testület elfogadta a 2020. évi költségvetést. Már akkor jelezték, hogy 
van olyan tétel, amiről nem kaptak információt, így a költségvetésben se szerepelhetett. A közös 
hivatal állami támogatásának összegét az ülés után tudták meg. A hivatalt fenntartó települések pol-
gármesterei elfogadták az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetését, így 
az a költségvetés az Adásztevel Község Önkormányzata költségvetésébe beépítésre került. A hiva-
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talt érintő támogatás egy részét a hivatali dolgozók béremelésére és a cafetéria emelésére, másik 
részét a hivatalt fenntartó önkormányzatok hivatali helyiségeinek fenntartási költségeire fordították. 
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó hozzászólásában elmondja, hogy a választások 
utáni átszervezéseket követően, az új közös hivatalok felállásáig nem lehetett a hivatalok finanszí-
rozásának pontos összeget tudni. A veszélyhelyzet miatti gépjárműadó bevétel elvonása érzékenyen 
érintette az önkormányzat költségvetését. 

Somogyi Lászlóné alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester tevé-
kenységét, feladat ellátásának színvonalát a jogalkotó egyéb formában is elismeri. A köztisztviselői 
törvény 225/H. § (1) – (2) bekezdései alapján, a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat 
meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom 
évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény, vagy tiszteletdíj hat havi ösz-
szegét. Elmondja, hogy közmunkások irányítása napi feladatot jelent a polgármester úrnak, s a 
COVID vírus miatti intézkedések is nála csapódtak le. Az első félévben meg kellett oldani az új In-
ternet szolgáltatóval és fogorvossal is a szerződéskötéseket, a pályázatok írása, hiánypótlása, elszá-
molása is állandó feladatként jelentkezett. A polgármester úr illetménye jogszabály által meghatáro-
zott, azt emelni nem lehet. Javasolja, hogy Fodor Béla polgármester úr részére, Adásztevel község 
érdekében végzett 2020. I. félévi tevékenysége, feladatellátása színvonalának elismeréseként 1 havi 
bruttó illetményének megfelelő, bruttó 398.900,-Ft jutalmat állapítson meg a képviselő-testület. 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását és az alpolgármester asszony ja-
vaslatát. 
 
Szalai Péter képviselő egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával és a polgármester úr jutalmának 
megállapításával. 

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

41/2020.(VII.02.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné 
alpolgármester asszony javaslatára, Fodor Béla polgármester úr részére, Adásztevel 
község érdekében végzett 2020. I. félévi tevékenysége, feladatellátása színvonalának 
elismeréseként 1 havi bruttó illetményének megfelelő, bruttó 398.900,-Ft jutalmat 
állapít meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, s a jutalom kifizetéséről gondoskod-
jon. 
Határidő: 2020. július 17. 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 

Fodor Béla polgármester megköszöni az alpolgármester asszony javaslatát és a képviselő-testület  
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döntését. Elmondja, hogy a második félévben is igyekszik a legjobb tudása szerint ellátni a felada-
tát. 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2020.(VII.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkor-
mányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) 
önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d : Pályázat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá- 
                                ra 
      E l ő a d ó :   Fodor Béla polgármester 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot írt ki, az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ennek keretein belül, az elmúlt években volt 
sikeres pályázata a településnek az óvodai nevelésnél, a közös hivatal székhely intézmény 
felújításánál és a járdafelújításnál. Most az önkormányzat a pályázat „Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” alcímre, a 
tornaterem tetőszerkezete javítására szeretné benyújtani a pályázatát. A tetőszerkezet hő- és 
hangszigetelése, valamint a tető cserepes mintázatú acéllemezzel történő lefedése, nyílászárók és 
csatornák cseréje van a költségvetésben, amelynek összege: bruttó 16.425.294,-Ft. A támogatás 85 
%-os intenzitású, az önrész 2.463.794,-Ft. A pályázat feltétele a helyi sportfejlesztési koncepció, 
mellyel az önkormányzat rendelkezik. A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 
2020. július 10. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A miniszteri döntés 
határideje: 2020. október 16. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásáról és az önerő vállalásáról hozzák 
meg határozatukat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy van-e a pályázati támogatás igénylésnek felső határa? 

Válasz: 

Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a felső korlát 20 millió Ft. A határok és az 
önerő az adóerő-képesség szerint vannak besorolva. 

Hozzászólás: 
 
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy a tornacsarnok parketta felújítása már nem fér bele a pályá-
zatba? 

Válasz: 



7 

 

Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy ez sok mindentől függ. Először is a tető- és 
falszigetelés, állagmegóvás a fő cél. De biztosat nem tud mondani, mert még a pályázatból lehúz-
hatnak dolgokat. A parketta még viszonylag jó állapotban van, az még évekig jól használható. Ha 
plusz dolgokat is beleterveztek volna a pályázatba, akkor az önerő összege is több lenne. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

42/2020.(VII.02.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért fe-
lelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra, az „Óvodai, iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása” 
alcímre, pályázatot nyújt be.  
A Pályázat címe: Adászteveli tornacsarnok tetőszerkezetének, nyílászáróinak felújí-
tása. 
A beruházás helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95.,  332/5 hrsz. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége:                         16.425.294,-Ft 
Az igényelt bruttó támogatás összege:                            13.961.500,-Ft 
A pályázati saját forrás bruttó összege:                             2.463.794,-Ft 
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2020. évi költségvetése terhére – 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
határidőben gondoskodjon. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. július 10. 
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) Simon Balázs ingatlan vásárlási kérelme 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Simon Balázs kérelmét, melynek 
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy korábban, az 
előző testülettel is tárgyalták már, de nem hoztak határozatot. A Kishegy TSZ lóistálló melletti első 
ingatlan az önkormányzat tulajdona, alapterülete 1088 m2. Ezt az 1031 hrsz-ú, rét megnevezésű, 
ingatlant szeretné megvásárolni Simon Balázs, s a telephez szeretné csatolni. Korábbi években ad-
tak már el másik ingatlanokat helyi lakosoknak 100,-Ft/m2 értékben. Somogyi Lászlóné alpolgár-
mester lányával, dr. Somogyi Natália ügyvéddel egyeztetett ez ügyben és megtudta, hogy az ilyen 
földterületek 1 millió – 1,5 millió Ft/ha értékben kerülnek eladásra. Így az ingatlanért ajánlott 150,- 
Ft/m2-es vételárat reálisnak tartja. Javasolja, hogy a forgalomképes ingatlant 163.200,-Ft vételárért-
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ért értékesítsék Simon Balázs részére azzal a feltétellel, hogy őt terhelik az adásvétellel kapcsolatos 
költségek. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

43/2020.(VII.02.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegeníti Simon Balázs 
9545 Jánosháza, Kossuth tér 22. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát 
képező, Adásztevel, 1031 hrsz-ú, rét művelési ágú, 1088 m2 területű, forgalomképes 
ingatlanát. Az ingatlan vételárát 163.200,-Ft összegben állapítja meg. 
Az adásvétel költségeit a vevő viseli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést 
aláírja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2020. július 17. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 

 
 b) Polgármester szabadságának ütemezése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján, a polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Ezt 
követően ismerteti a szabadság ütemezést, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. 

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület a polgármester úr 2020. évi szabad-
ság ütemezését hagyja jóvá. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

44/2020.(VII.02.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester 
2020. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
Határidő: 2020. július 17. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
c) Költségvetés – Járdaalap ásás és zúzottkő behordása gépi erővel 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a József Attila utca járdafelújításának 
gépi munkálataira és anyagmozgatására Költségvetést kért a NEOPORHÁZ Kft-től. Ennek a 
költségét a költségvetésbe betervezték. Ezt követően részletesen ismerteti a Neoporház Kft. 
Költségvetését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Javasolja, hogy a költségvetést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.  
 
Hozzászólások: 
 
Major Zsolt  képviselő bejelenti az 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. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester 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 Adásztevel, József Attila ut-
ca járdafelújításának gépi munkái és anyagmozgatása kivitelezési munkái Költségvetés-
ének elfogadására vonatkozó döntésnél Major Zsolt képviselő urat kizárja a szavazás-
ból. 
 

Hozzászólás: 
 
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
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45/2020.(VII.02.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adásztevel, József Attila 
utca járdafelújításának gépi munkái és anyagmozgatása kivitelezési munkájával 
kapcsolatban Major Zsolt ügyvezető által képviselt NEOPORHÁZ Kft. (8561 
Adásztevel, Jókai u. 2., adószám: 14389335-2-19) bruttó 1.061.203,-Ft összegű, 
2020. április 26. napján kelt Költségvetését elfogadja. 
A Költségvetés a határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. július 17. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 
    Kelemen László jegyző 
 

d) Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet 
módosítása 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület korábban döntött 
arról, hogy az ugodi fogorvosi körzethez csatlakozik. Ennek megfelelően módosították a feladat-
ellátási szerződést is. A fogorvosi körzet változásához azonban szükség van arra is, hogy az 
Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 10/2016.(IX.30.) 
rendeletüket módosítsák. Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által elkészített módosító 
rendelet-tervezetet és előterjesztését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

7/2020.(VII.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítá-
sáról és kialakításáról szóló 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete módosításá-
ról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

e) Távközlési szolgáltatás és üzemeltetés megszüntetése 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az LRT Com Távközlési Szolgál-
tató Kft. értesítését, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
Elmondja, hogy a Kft. évtizedekig működtette a rendszert, de nem költött rá semmit. A vagyonnyil-
vántartás szerint a rendszer nullára íródott le. A távközlési rendszer a Pápakörnyéki Önkormányza-
tok Feladatellátó Társulása tulajdonában van, a 2020. július 15-i társulási ülésen fognak dönteni a 
sorsáról. A tervek szerint a rendszert a VértesNet Kft. működtetné tovább, megfelelő számú előfize-
tő esetén. Ehhez azonban az érintett önkormányzatoknak át kell adni a rendszert a leendő üzemelte-
tőnek. Amennyiben a rendszer nem kerülne átadásra, akkor a vezetékrendszert az önkormányzatok-
nak kellene leszereltetni, melynek költsége félmilliós tétel lenne. Egyeztetett a szomszéd Nagytevel 
község polgármesterével, akivel azt az álláspontot fogják képviselni a társulási ülésen, hogy az 
adászteveli fejállomást és a fejállomás által ellátott településeken húzódó vezetékrendszer tulajdon-
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jogát jelképes összegért, az optikai kábelt pedig használatra átadják az üzemeltetést vállaló Vértes 
Net Kft. részére. Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazzák fel ennek az álláspontnak a közvetí-
tésére a társulási ülésen. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat a Telekomnál írt alá 2 év hűségidővel szerző-
dést, ők biztosítják az internetet az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnak. Ők megfelelő 
sávszélességet tudtak biztosítani, ami a gördülékeny munkamenethez szükséges.  

Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr felhatalmazását. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

46/2020.(VII.02.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az LRT Com Távközlési 
Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) által, működtetett távközlési rendszer 
Adászteveli fejállomása és vezetékrendszere jelképes összegért, a VértesNet Kft-nek 
(2800 Tatabánya, Előd Vezér u. 14.) történő átadásához, valamint az optikai kábel 
térítésmentes használatához hozzájárul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási ülésen a 
képviselő-testület fenti álláspontját közvetítse. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2020. július 15. 
Felelős:  Fodor Béla polgármester 

                            Kelemen László jegyző 
 
f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jövő évi finanszírozás attól is fog 
függni, hogy közművelődés-szervező szakembert foglalkoztat-e az önkormányzat. Az önkormány-
zat állományában van egy ilyen szakember, csak GYES-en van. A Közművelődési Intézettől érke-
zett megkeresés, hogy térítésmentesen képeznek ilyen szakembereket. Molnár Mónikától, helyi la-
kostól is érkezett megkeresés, aki munkát szeretne vállalni az önkormányzatnál. Ő önkéntes alapon 
bevállalta a képzést, most zajlik a vizsgaidőszak. Jövő évtől biztosítani kell egy szakembert, csak 
azt még nem tudja, hogy milyen formában lesz megvalósítva, társulásban, 4 órában, vagy részmun-
kaidőben. Ezt követően részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya ezzel kapcsolatos szakmai tájékoztatóját. 
 
Elmondja, hogy 2020. évben augusztus 1-jén, szombaton kerül megrendezésre a falunap a települé-
sen. Délelőtti programok a hagyománynak megfelelően kerülnének megrendezésre. Délután étkezé-
si lehetőség, a gyerekeknek óriáscsúszda, kézművel foglalkozás lenne. Kísérőprogramok: a Jókai 
Mór Művelődési Központ támogatásával a Bandérium fegyverbemutató lenne 15 órától 17-óráig és 
lenne még egy ABBA slágereket előadó művész/művészek. Ezen kívül még a helyi civil szerveze-
tekre is gondolt, a Nyugdíjas Egyesületre, a Kulturális Egyesületre. Illetve kérdés még, hogy ki le-
gyen a sztárvendég. Kéri a képviselőket, gondolkodjanak, hogy kit lehetne meghívni. Még az sincs 
eldöntve, hogy ki fog hangosítani és az esti mulatságban zenélni. 

A József Attila utca járdaépítés kb. 400 méter körül jár. Rengeteg pozitív észrevételt kaptak és ér-
keznek javaslatok is a járdával kapcsolatban.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.   
 
Hozzászólás nem volt. 
 
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 nyílt testületi ülést 19 óra 42 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 


