Szám: 82-2/2016.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 19 órakor megtartott
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 19
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
Böröczky Ákos, Major Zsolt és Németh József képviselők.

Lászlóné alpolgármester,

B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
- Győrváryné Mészáros Katalin költs. főea.
A lakosság részéről megjelent: 1 fő.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása

Fodor Béla
polgármester

2./ Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Fodor Béla
polgármester

3./ A lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása

Fodor Béla
polgármester

4./ Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Fodor Béla
polgármester

5./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodása módosítása

Fodor Béla
polgármester

6./ Vegyes ügyek

Fodor Béla
polgármester
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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 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 testületnek, hogy a beszámolót vegyék
tudomásul.
Kéri a megjelenteket, 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 a
118 és 119/2015.(XII.16.), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 és
42/2016.(I.11.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 4 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása, 1 fő kérelmének elutasítása; 2 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére kamatmentes kölcsön települési támogatás megállapítása; 2 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./

Napirend:

A települési támogatásokról, szociális
segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

étkeztetésről

és

házi

Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztést és a
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy
a rendelet-tervezetet fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó hozzászólásában elmondja, hogy a köztemetés
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költségét az államtól kapott, szociális célokra fordítható előirányzat terhére el lehet számolni.
Fodor Béla polgármester kiegészítésként elmondja, hogy sajnos mostanában sok a hirtelen bekövetkezett haláleset, ami nagy terhet ró a hozzátartozókra, így sokan vehetik majd igénybe a köztemetést.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
1/2016.(II.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és
házi segítségnyújtásról szóló 5/2015.(III.27.) rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztést és a
rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy
a rendelet-tervezetet fogadja el a testület.
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, megalkotta következő rendeletét:
2/2016.(III.3.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.) rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : A lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy volt már egy támogatási rendszerük,
aminek a tárgya a fiatal házasok első lakáshoz jutás támogatása. Azt gondolja, hogy az a rendelet
már idejétmúlt, ha ezt a fajta támogatást hatékonyan akarják működtetni, vagy szolgáltatni a
kérelmezők irányába, akkor ehhez át kellett dolgozni. Egy kicsit más oldalról közelíti meg ez az új
támogatási forma ezt a szolgáltatást. Több feltétel is kikerült a régi rendeletből, ezáltal sokkal
hatékonyabb és működőképesebb lesz ez az ellátási forma. Ezt is be tudják sorolni a helyi szociális
támogatások közé, így az állami normatívát fel tudják rá használni. A régi rendelet szerint 35 év
alattiaknak kellett lenniük a kérelmezőknek, ez a korhatár emelkedik, mert a mai fiatalok lassabban
érnek. A másik jelentős változás, hogy a régi rendelet szerint házasságban kellett élniük a
kérelmezőknek, ami az élettársi kapcsolatban élőket is kiszorította a támogatottak köréből, s most
már élettársak is igényelhetik az ellátást, s az a egyedülálló is, aki 18 év alatti gyermekét neveli.
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Jövedelemkorlátot is megszűntetik. Ami pozitívum még, hogy gyereknevelésre is ösztönzik a
támogatással a családokat, mivel beépült egy olyan rész is a rendelkezések közé, hogy gyerekenként
20.000,-Ft-tal kell növelni a támogatási összeget, ha 14 év alatti gyereket nevel a család, illetve ha a
kérelmező családjában a lakáscélú kérelem benyújtását követő 5 éven belül gyermek születik.
Lakásvásárlástól számított egy éven belül be lehet nyújtani a kérelmet. Ezt követően részletesen
ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők
előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a
testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy már csak építési telek kell a
kérelmezőknek. A rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
3/2016.(II.22.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, a lakáscélú támogatásokról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy rohamléptekben készült el a költségvetés a sok feladat és a határidős teendők miatt. Mindig Adásztevel önkormányzatának a költségvetése
az utolsó, mert az óvoda és a hivatal költségvetését be kell építeni az önkormányzatéba. Azt gondolja, hogy a kötelezően ellátandó feladatok, amiket a törvény az önkormányzatokra ró, azoknak az
anyagi része biztosítva van. Elmondja, hogy van egy kis tartalékuk, illetve a tervezett fejlesztéseik
önrészére is került pénz beépítésre a költségvetésben. Egy dolog van, amit szeretne, ha tudná a
Képviselő-testület, ez a kiegészítő támogatás. Ennek felhasználásáról van a hivatalnak a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési rendszerek Főosztályától egy állásfoglalása.
A kiegészítő támogatás átadása az átadott pénzeszköz soron szerepel. A Közös Hivatal tekintetében
nem kell semmilyen többlettámogatást adni, az állami normatíva elegendő a működtetéshez. Az
óvoda működéséhez az elmúlt évben rengeteg pénzt kellett az önkormányzatnak saját erőből hozzátenni, ennek nagy részét a nyugdíjba vonulások bérjellegű költségei és járulékai tették ki. Idén várhatóan sokkal kevesebb plusz előirányzat kell az intézménynek. Ezt követően részletesen ismerteti a
költségvetési rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó elmondja, hogy az óvoda működéséhez az idén
1.140.009,-Ft-ot, az étkeztetéshez 529.915,-Ft-ot, összesen 1.669.924,-Ft-ot kell az állami normatíván felül biztosítani.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
4/2016.(II.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
Előadó:
Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Előterjesztést és a Társulási
megállapodás módosítást a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti az Előterjesztést, a Társulási megállapodás módosítást és az Egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. Javasolja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően,
hozza meg döntését a képviselő-testület.
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:
44/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását
és annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal –
jóváhagyja.
A Társulási megállapodás módosítás és annak egységes szerkezete a határozat
mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. február 16.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Vörös Tibor, Ugod község
polgármestere Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos kérelmét, és a
módosító szerződés tervezetet. Elmondja, hogy az ugodi szerdai rendelési idő fél órával kezdődne
előbb, s fél órával előbb végződne. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződés-módosítást
fogadják el, s hatalmazzák fel a szerződés aláírására.
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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:
45/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ugod Község
Önkormányzata, Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község
Önkormányzata,
Nagytevel
Község
Önkormányzata,
Adásztevel
Község
Önkormányzata és Homokbödöge Község Önkormányzata, valamint a Kóródi és Berán
Egészségügyi Szolgáltató Bt. közötti, 2016. február 1. napján kelt, háziorvosi
tevékenység feladat-ellátási szerződés módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóaa Adásztevel Község Önkormányzatának is kellene döntést hozni, hogyan működtetik a háziorvosi ellátást. Elmondja, hogy a településen lecsökkent a háziorvosi rendelés időtartama és a régit
szeretnék visszaállítani. Ezzel kapcsolatban megkeresték a háziorvosukat, amire választ is kaptak.
Ennek az a lényege, hogy a doktornő csak Homokbödöge és Nagytevel településeket tudja vállalni,
s dr. Berán Vencel háziorvos sem tud több rendelési időben dolgozni Adásztevelen. Ha a jelenlegi
rendeléssel nincsenek megelégedve, gondolkodjon az önkormányzat megfelelő megoldásról. Megkereste a tisztiorvost is, aki azt tanácsolta, hogy először a háziorvossal próbáljanak meg egyezséget
kötni. Ha nem sikerül, akkor forduljanak hozzá. Kérdezi, hogy lépjenek-e tovább és keressék meg a
tisztifőorvost a rendelés visszaállítása céljából? A homokbödögei polgármesterrel még nem beszélt
erről. Nagytevel polgármestere azt mondta, hogy ő nem ragaszkodik ahhoz, hogy új orvost keressenek, mert náluk a doktornő elvégzi a munkáját.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Böröczky Ákos képviselő véleménye szerint lépjenek tovább, mert van egy szerződés és az abban
előírt rendelési időt nem tartja be a háziorvos.
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért az előtte szóló képviselő véleményével.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
46/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Tisztifőorvosá-
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nál az Ugod Község Önkormányzat, Bakonykoppány Község Önkormányzat,
Bakonyszücs Község Önkormányzat, Nagytevel Község Önkormányzat,Adásztevel
Község Önkormányzat és Homokbödöge Község Önkormányzat, valamint a Kóródi és
Beran Eü. Szolg. Bt. között létrejött, 2012. november 28. napján kelt háziorvosi
tevékenység feladat-ellátási szerződése II./7. pontjában rögzített, adászteveli háziorvosi
rendelés időtartamának visszaállítását.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) A Pápai Vízmű Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet és az előterjesztést,
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. A határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
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:
47/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ugod, Csót, Béb,
Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót Községek Önkormányzatai és a
Pápai Vizmű Zrt. között, 2015. január 1. napjától hatályos Megállapodás II. 5. pontját
2016. április 30. napjával hatályon kívül helyezi. Az intézkedés a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal 5915/2015. sz. határozata miatt vált szükségessé.
A Megállapodás II. szerződésben szereplő önkormányzatok közigazgatási területén, a
felhasználók által fizetendő csatornadíj támogatását 2016. április 30. napjától megszünteti.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás II.
fentiek szerinti módosításáról.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Fodor Béla polgármester

c) VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Igazgatóság megküldte a
támogatást kérő levelét. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy a
kirendeltséggel jó a kapcsolatuk. Amikor gondjuk volt, jöttek és segítettek, így történt az árvíz
idején is. 10.000,-Ft-ot javasol részükre megállapítani.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
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Kelemen László jegyző hozzáfűzi, hogy a védelmi tervek elkészítésében is nagy segítséget nyújtottak.
Németh József képviselő egyetért a támogatással, egyidejűleg javasolja a polgármester úr felhatalmazását a szerződés aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
48/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (H-8500 Pápa,
Major u. 20.) részére – költségvetési előirányzata terhére – 10.000,-Ft támogatást állapít
meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. március 1., ill. március 30.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

d) Mozgássérültek Pápa és Környéke Csoportja támogatás kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet. Személy szerint ő
nem kívánja támogatni a Csoportot. Javasolja, hogy a kérelmet utasítsa el a képviselő-testület.
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:
49/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgássérültek Pápa és
Környéke Csoportja támogatás kérelmét elutasítja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

e) Pápai Rendőrkapitányság pénzügyi támogatás elszámolása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Rendőrkapitányság
pénzügyi elszámolását. Javasolja, hogy fogadják el az elszámolást.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
50/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság
2016. január 5. napján kelt, üzemanyag pénzügyi támogatás elszámolását elfogadja.
Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

f) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy elindultak a pályázatok, elsősorban a
Területi Operatív Program és ezért pályázatírónak a segítségét szeretnék igénybe venni. Ennek okai:
az idő rövidsége és a dolgozók leterheltsége. Megpályáztatják majd a pályázatírást, és a legjobb
konstrukciót ajánló pályázatíróval szerződést kötnek. Az orvosi rendelő kialakítására, belvízrendezésre és a művelődési ház energetikai korszerűsítésére lehetne pályázni.
Az I-II. világháborús emlékmű felújítását március 31-ig be kell fejezni. A sírköves a jövő hetet követően nekiáll a felújítás még hátra lévő részének.
A közelmúltban megkereste a Rockers Band, amelynek Sör Attila is a tagja. Szeretnének a Művelődési Házban a próbáikat tartani. Kelemen László jegyzővel átnézték, hogy az önkormányzati határozatban milyen feltételek illetve bérleti díjak vannak, és milyen feltételei vannak a térítésmentes
használatnak. Térítésmentesen csak a helyi civil szervezetek számára tudják biztosítani, így a kérelmezőnek nem. De olyan gond is felmerült, hogy a kérelemben említett időpontban a Zenestúdiónak a legfiatalabb generációja tartja a próbáit.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester megkérdezi, hogy mikor szeretnének próbálni?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy szombat délutánonként.
Hozzászólások:
Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó hozzászólásában elmondja, hogy feldolgozott
régi számokat játszanak, ami akár falunapon is jó lenne.
Németh József képviselő elmondja, hogy ők egy fesztiválzenekar, csak koncertet adnak.
Major Zsolt képviselő megemlíti, hogy Vaszaron próbáltak, csak ott nem volt fűtés, ezért keresnek
másik helyet a próbákra.
Fodor Béla polgármester javasolja a testületnek, hogy a soron következő rendes ülésükre napolják
el a kérelem tárgyalását.
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2015.(II.15.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rockers Band zenekar
2016. január 10. napján kelt, helyiség bérleti kérelme tárgyalását a soron következő
rendes ülésére napolja el.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a testületi ülést 21 óra 18 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

