Szám: 82-4/2016.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29. 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. március 29. 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 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 csak Böröczky Ákos képviselő hiányzik, aki előzetesen
jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 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 közbeszerzési terve

Fodor Béla
polgármester

3./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
vagyonátadása

Fodor Béla
polgármester

4./ Óvodai körzethatárok megállapítása

Fodor Béla
polgármester

5./ Vegyes ügyek

Fodor Béla
polgármester

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta következő
határozatát:
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 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, s javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 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 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 és 51/2016.(II.15.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer
kiadási települési támogatás megállapítása.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követőn részletesen ismerteti az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
5/2016.(III.30.) 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.
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2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat Közbeszerzési terve
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési törvény előírja az
önkormányzatoknak a közbeszerzési tervük elfogadását. Ennek határideje: minden év március 31-e.
Az önkormányzat pályázatai közül előre nem tudhatják, melyik lesz nyertes pályázat, ezért most
nemleges közbeszerzési tervet javasol elfogadni. A pályázati támogatás elnyerése esetén, a pontos
adatok ismeretében majd módosítani kell az önkormányzat éves közbeszerzési tervét. Ezt követően
részletesen ismerteti a közbeszerzési tervet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő egyetért a közbeszerzési terv elfogadásával.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
54/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

3./ N a p i r e n d : Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyonátadása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a vagyonátadásról való döntés kötelezően ellátandó feladat, amit az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell. A Társulási Tanács elnöke
előterjesztését a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen
ismerteti az előterjesztést, az emlékeztetőt és az összegzést. Elmondja, hogy a Társulás vezetői a
minisztériummal egyeztettek, a vagyonátadással a szolgáltató nélkül maradt településeket kívánják
felkarolni. A Társulás jól működik, a feladatokat elvégzik, az önkormányzatok továbbra is a társulás
keretein belül kívánják ellátni a feladataikat. Az önkormányzatok eddig is jó gazdái voltak a hulladékgazdálkodási feladataikhoz kapcsolódó vagyonnak, ezért javasolja, hogy a vagyonátadáshoz ne
járuljanak hozzá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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55/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási létesítményekből és
eszközökből álló vagyonának a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (Koordináló szerv) részére történő átadásához nem járul hozzá.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Óvodai körzethatárok megállapítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat, vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője a köznevelési
intézmények körzethatárainak megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő 15
napon belül, a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be. A döntés határideje: 2016.
március 31. Az előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy Adásztevel község teljes közigazgatási területére a kötelező óvodai felvétel biztosító óvodai körzethatárként 201077 Adászteveli Óvoda 8561
Adásztevel, Árpád u. 95. szám alatti intézményt határozza meg a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
56/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel község teljes
közigazgatási területére a kötelező óvodai felvétel biztosító óvodai körzethatárt az alábbiak szerint határozza meg:
201077 Adászteveli Óvoda 8561 Adásztevel, Árpád u. 95.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. április 13.
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) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok
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Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a településen élő gyerekekkel
kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatokat végzi. A Szolgálat előzetesen megküldte a 2015.
évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. A beszámoló részletesen taglalja, hogy milyen feladatokat kaptak, s milyen feladatokat végeztek el. Minden
érintett családnak segítettek a gyermekek nevelésében. A Szolgálat hatékonyan, jól működött a tavalyi évben. Ezúton is köszönetét fejezi ki a jó munkájukért. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
a beszámolót fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
57/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Adásztevel községben végzett, 2015. évi munkájáról szóló, 2016. március 11. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) Pályázatok
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat a TOP-os pályázatok
közül az orvosi rendelő kialakítására, valamint a belterületi csapadékvíz evezető rendszer
felújítására, az MVH-s pályázatok közül pedig az adászteveli művelődési ház belső energetikai
korszerűsítésére szeretne pályázni. A pályázatok szakaszosan zárulnak le, jó lenne az első körben
benyújtani a pályázatokat, hogy nagyobb esély legyen a támogatások elnyerésére. A pályázatok
megírását profi pályázatíró végezné, az önkormányzat kért erre árajánlatokat. A pályázatírási
költségek a projektekben elszámolhatók lesznek. Az önkormányzat belvízrendezéssel kapcsolatos
fejlesztési tervei a megyei fejlesztési tervben rögzítésre kerültek. A minden jogszabályi előírásnak
megfelelő orvosi rendelő kialakítását az országgyűlési képviselő is támogatja. Ezt követően
részletesen ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Elmondja, hogy véleménye szerint az Első Magyar
Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. árajánlata a legkedvezőbb, mert nekik csak nyertes
pályázat esetén kellene a projekt elszámolható költségeinek 2,5 % + ÁFA költséget fizetni, míg a
másik két árajánlatot adónak akkor is, ha nem nyer a pályázat. Javasolja, hogy a legkedvezőbb
pályázatírói árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
58/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Önkormányzat
2016. évi pályázatai megírására az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. 2016. február 10. napján kelt árajánlatát fogadja el.
Az árajánlat a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

c) Közművelődési szakember II. képzés
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2016. I. félévben 296 óra tartamú
OKJ-s tanfolyam indul, aminek tandíja 150.000,-Ft, ehhez járul még a vizsgadíj és az utazási költség. Horváth Klaudia a Művelődési Ház vezetője vállalta a tanfolyamra járást és hosszú távú tervei
vannak. Megemlíti, hogy Klaudia még egy évig a Nemzeti Művelődi Intézet dolgozója. Van olyan
pályázat, ami előírja, hogy megfelelő végzettségű szakemberrel kell rendelkezni az önkormányzatnak, csak akkor nyújtható be. Javasolja, hogy a képviselő-testület vállalja át a közművelődési szakember képzésének költségét, ami kb. 300.000,-Ft lesz.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
59/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Klaudia Adásztevel
Árpád u. 100. szám alatti lakos, az önkormányzat könyvtárának vezetője Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési szakember II. OKJ-s képzés 300.000,-Ftos költségét – költségvetése terhére – átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. április 13., ill. 2016. december 31.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

d) Polgármester szabadságának ütemezése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 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.
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Ezt követően részletesen ismerteti a szabadság ütemezést. Javasolja, hogy a szabadság ütemezését
hagyja jóvá a testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
60/2016.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester
2016. évi szabadság ütemezését jóváhagyja.
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

e) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Pápai Vízmű Zrt. Orbán Sándor
Nagytevel Község Ökormányzat polgármesterének írt levelét és a gesztor önkormányzat érintett
polgármestereknek kiküldött levelét. Elmondja, hogy a homokbödögei átemelő akna beton fala
szétporladt, fel kellett újítani. A szennyvízcsatorna üzemeltetése bérleti díjából képződött fejlesztési
forrásból – a kötelezettségvállalásnak megfelelően - az Adásztevel Önkormányzatra eső rész
átutalásra került Ugod Község Önkormányzata számára.
Részletesen ismerteti Orbán Sándor Nagytevel Község Ökormányzat polgármesterének a Védőnőiés iskolaegészségügyi szolgálat 2015. évi működési költségeinek elszámolásáról írt levelét.
Elmondja, hogy a védőnői szolgálat jól működik, maximálisan ellátja a feladatát. Látogatja a
kismamákat és a babákat. Adásztevel Község Önkormányzatának az elszámolás alapján 21.945,-Ftot kellett átutalnia Nagytevel Község Ökormányzat részére.
A háziorvosi feladatellátási szerződéssel kapcsolatban a Nagyteveli polgármestert megkereste, mert
ő a gesztor, hogy egyezségre jussanak a doktornővel. Adásztevelen a hatályos szerződésben foglaltaknál kevesebb a rendelési idő. A doktornő szívinfarktus után van, elmúlt 70 éves. Véleménye szerint fiatal orvost kellene keresni, aki megoldja majd a problémát. A gesztor polgármester ígéretet
tett arra, hogy majd összehívja az érintett polgármestereket és a doktornőt egy megbeszélésre.
A fogorvosi feladatellátás biztosítása is kötelező az önkormányzatoknak. Először Ugodhoz tartoztak, utána kerültek Pápára a DÖ-KO Bt.-hez. Az ugodi fogorvos asszony megkereste a településeket, hogy Homokbödögét, Nagytevelt és Adásztevelt tudná fogadni, mert kevés a beteglétszáma.
Többlettámogatást nem kérne az önkormányzatoktól, csak Ugodra kellene átjárni a betegeknek a
rendelőjébe. Kecskemétről került ide dr. Bíró Györgyi fogorvos. Fel lett újítva Ugodon a fogorvosi
rendelő, a legkorszerűbb eszközökkel végzi a feladatát. Az iskolai fogászatot is ő látja el. Döbrönte
József doktor úrral kötöttek egy szerződést, ami még nem járt le, de közös megegyezéssel felbonthatják. Jelenleg a doktor úr betegeinek száma magas, egy része után csak degresszív támogatást
kap, a kieső jövedelmet az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből fedezik. Adásztevel
Község Önkormányzata havonta 22.000,-Ft-ot fizet a doktor úrnak.
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A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a szolgáltatóval módosítja az érintett önkormányzatok mobil szolgáltató szerződését. Akik benne voltak a régi csomagban, közöttük ingyen
lehetett beszélni, de más irányban a tarifa nem volt kedvező, ezért tarifamódosítást hajtanak végre.
Társulási ülés ezután lesz, ott elfogadják és aláírják a módosított szerződést. Mindegyik településsel
külön-külön kötnek szerződést. 1.500,-Ft az alapdíj, ami lebeszélhető, 500 percet és 1 Gb mobil
adatforgalmat tartalmaz. Kedvező, hogy a beszélgetések díja minden irányban csak 5,-Ft + ÁFA.
Az önkormányzatok több készülékkel is megköthetik ezt a szerződést, amiért kezességet kell vállalniuk. Az is kedvező, hogy évente a szerződések 10 %-át vissza lehet mondani, erre korábban nem
volt lehetőség.
Az I. és II. világháborús emlékmű felújítása befejeződött a számla ellenértékének kifizetése megtörtént. Elszámolási szakaszhoz értek, amit április 30-ig kell teljesíteni.
Tavasszal elkezdődtek a földeken a munkálatok, ami sáros időszakban megnöveli a belterületi utak
aszfaltjára felhordott földet. Véleménye szerint, aki nem takarítja le az utakat, azt szankciókkal kellene sújtani.
Az adászteveli iskolával kapcsolatos adatot kér a KLIK a tanköteles korú gyerekekről. Ezen kívül
arra is kiváncsiak, hogy az önkormányzat tervez-e fejlesztést, felújítást a köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlan vonatkozásában, s fejlesztés esetén milyen jellegű és várhatóan milyen forrású
lenne.
A Rockers Band teremhasználati kérelme tudomása szerint okafogyottá vált, mert már Nagytevelen
zenélnek.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Major Zsolt képviselő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Rockers Band Nagytevelen tartja
a próbáit. A telefonos szerződés-módosítással kapcsolatban kérdezi, hogy számhordozás lehetséges?
Kelemen László jegyző a belterületi utak tisztán tartásával kapcsolatban elmondja, hogy a jogszabály a szabálysértési ügyeket kivette a jegyző hatásköréből, a járási hivatalokhoz került áttelepítésre
a hatáskör. Az önkormányzati rendeletek sem tartalmazhatnak szabálysértési szakaszokat.
Válasz:
Fodor Béla polgármester igennel válaszol a kérdésre, persze a hűségidő lejárta után. Ezt jó lehetőségnek tartja.
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 20 óra 59 perckor bezárja.
Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

