Szám: 82-3/2016.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 8. napján 18 órakor megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 8. napján 18
órakor megtartott rendkívüli 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 Németh József képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
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, mert minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert el kell fogadni a világháborús emlékmű felújításával
kapcsolatos árajánlatot és szerződést, hogy a kivitelező vállalkozó határidőre be tudja fejezni a
munkát. A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.

Napirend:
Tárgy:
1./ Pályázat – Adászteveli “I. és II. világháborúban elveszett hősi
halottaink emlékére felállított emlékmű felújítása”

Előadó:
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:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben
szereplő napirendi pont tárgyalását.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót majd a következő, rendes ülésen fogják tárgyalni.
Előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntések: 6 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási
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települési támogatás megállapítása; 3 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 2 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d :

Pályázat – Adászteveli “I. és II. világháborúban elveszett hősi
halottaink emlékére felállított emlékmű felújítása”
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a képviselő-testület a tavalyi évben
pályázatot nyújtott be az Adászteveli “I. és II. világháborúban elveszett hősi halottaink emlékére
felállított emlékmű felújítása” címmel a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete Pályázati Irodájához. A támogatási szerződés
aláírására 2016. év januárjában került sor, melynek alapján 438.384,-Ft támogatásban részesült az
önkormányzat. A pályázat megvalósításához 109.596,-Ft önrészt vállalt az önkormányzat. A
pályázat benyújtásához Pákozdi Ervin kőfaragó vállalkozó készítette az 547.980,-Ft összegű
árajánlatot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően
részletesen ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az árajánlat elfogadásáról hozzon határozatot a
testület, mert ez a pályázat benyújtásakor elmaradt.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy támogatja az árajánlat elfogadását, hiszen
ez alapján nyújtotta be a képviselő-testület a pályázatát, melyet a tavalyi évben részletesen megbeszéltek.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
52/2016.(III.08.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákozdi Ervin Ugod,
Klapka u. 22. szám alatti lakos, kőfaragó vállalkozó az Adászteveli “I. és II.
világháborúban elveszett hősi halottaink emlékére felállított emlékmű felújítása”
pályázathoz benyújtott, 547.980,-Ft összegű, 2015. szeptember 22. napján kelt
árajánlatát elfogadja.
Az árajánlat határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előbbiekben tárgyalt és elfogadott
árajánlat alapján készült el a vállalkozói szerződés-tervezet a kőfaragó vállalkozóval, melyet a kép-

4
viselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a szerződés-tervezetet fogadja el
a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Egyúttal javasolja,
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester urat a szerződés aláírására. Fontos, hogy a
szerződés minél előbb aláírásra kerüljön, hogy a vállalkozó részére a munkaterületet át lehessen adni, s a kőfaragó tudjon dolgozni, mert a munkát március végéig be kell fejezni.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
53/2016.(III.08.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákozdi Ervin Ugod,
Klapka u. 22. szám alatti lakos, kőfaragó vállalkozóval, az Adászteveli “I. és II.
világháborúban elveszett hősi halottaink emlékére felállított emlékmű felújítása”
tárgyában készült, 2016. március 8. napján kelt vállalkozói szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak, és az
érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. március 23.
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 18 óra 22 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

