Szám: 82-7/2016.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27. napján 18 óra 30 perckor
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. május 27. napján 18 óra
30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
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 nem jelent meg senki.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A rendkívüli ülést a költségvetési rendelet módosítása és a zárszámadási rendelet elfogadása indokolja, mert a rendeleteknek
2016. május 31. napjáig hatályba kell lépni.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása

Fodor Béla
polgármester

2./ Adásztevel Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása

Fodor Béla
polgármester

3. Pápai Vízmű Zrt. részvényvásárlás felajánlása, szindikátusi szerződés hatályon kívül helyezése

Fodor Béla
polgármester

4. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Fodor Béla
polgármester

5./ Mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos előfizetői megállapodás

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.
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 52
és 53/2016.(III.08.), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 és 62/2016.(III.29.), 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71 és 72/2016.(IV.20.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 5 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 20 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 3 fő részére lakhatási
települési támogatás megállapítása; 1 fő részére kamatmentes kölcsön települési támogatás megállapítása; 3 fő részére szociális étkeztetés engedélyezése.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy azok az előirányzatok kerültek
módosításra az előző évi költségvetésben, amit megtakarított, többlettámogatást kapott, vagy
többletköltséget jelentett a településnek. Az éves gazdálkodás nem mondható rossznak, az
önkormányzatnak vannak tartalékai. A rendelet-tervezet előterjesztését és a rendelet-tervezetet a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet 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,
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
6/2016.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a régi zárszámadás formája
átláthatóbb, könnyebben megérthető volt, mint a jelenlegi. Költségvetési mérleget komoly
pénzkészlettel zárta az önkormányzat, a gazdálkodás jónak mondható. 2014. évben 10 millió Ft
fölött volt a szabad pénzeszköz. 2015-ben az óvoda felújítása 2 millió Ft önerőt igényelt, így ez
csökkentette a maradványt. Az óvodavezető váltás is óriási költséget jelentett az önkormányzatnak.
A közmunkaprogramban a traktorra és a pótkocsira nem volt finanszírozási rész, így azt is az
önkormányzat önerőből finanszírozta. 20 millió Ft fölötti összeget kapott az önkormányzat a
közfoglalkoztatási program keretein belül, ami fel is lett használva. Bízik benne, hogy ennél
rosszabb évük nem lesz. Köszöni mindenkinek a munkáját, a hivatali dolgozóknak és a külső
segítőknek is, hogy a 2015-ös évet ilyen kondíciókkal tudták lezárni. A rendelet előterjesztését és a
rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően
részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet
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, megalkotta következő rendeletét:
7/2016.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Pápai Vízmű Zrt. részvényvásárlás felajánlása, szindikátusi szerződés
hatályon kívül helyezése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
a) Részvényvásárlás felajánlása
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a Pápai Vízmű Zrt. által megküldött előterjesztésben két
határozati javaslat van. Az egyik, hogy névértéken lehetne részvényeket vásárolni, a másik, hogy
nem vásárol az önkormányzat részvényeket. A vásárolható részvények aránya 1-2% lenne csak,
amivel nem kerülnének többségbe a tulajdonosok között. Pápa Város Önkormányzatának 52-53%
tulajdonrésze van, a döntéseket ők határozzák meg. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, melyet előzetesen a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az önkormányzat ne vásároljon részvényeket.
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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:
73/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában lévő, saját részvényeiből nem vásárol.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) A szindikátusi szerződés hatályon kívül helyezése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápai Vízmű Zrt. megalapításakor az
alapítók az alapító okiratban rögzítettek szabályokat és voltak olyan rendelkezések (pl.: vízdíjképzés, vagyonra vonatkozó rendelkezések), amiket a szindikátusi szerződésbe foglaltak bele. Az utóbbiakat idő közben már jogszabály szabályozza. A díjképzés nem önkormányzati rendelettel, hanem
hatósági döntéssel kerül megállapításra, a vízmű vagyona pedig átadásra került az önkormányzatoknak. Ezek alapján a szindikátusi szerződés már nem tölti be a szerepét, idejétmúlt. A tulajdonosokból álló közgyűlés már jóváhagyta a szerződés megszűnését. A Vízmű kéri, hogy az önkormányzati képviselő-testületek is hagyja jóvá a szindikátusi szerződés megszűnését. A polgármester
felhatalmazása szükséges a szindikátusi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
szóló szerződés aláírásához. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, melyet előzetesen a
képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a határozatot hozza meg 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:
74/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Víz és Csatornamű
Részvénytársaság zártkörű alapításában résztvevő önkormányzatok által Veszprémben,
1995. december 7-én kötött Szindikátusi szerződést közös megegyezéssel, 2016. június
30-i hatállyal megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megszüntetésében
eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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4./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény intézményi
térítési díja
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden évben felül kell vizsgálni a
házi segítségnyújtás intézményi térítési díját. A házi segítségnyújtáshoz korábban az
önkormányzatoknak lakosságarányosan kellett hozzájárulni. Jelenleg a Társulás által igénybe vett
normatív támogatáshoz, a segítségnyújtást igénybe vevők 340,-Ft/óra díjjal járulnak hozzá, így le
van finanszírozva ez az ellátási forma. Adásztevelen most nincs olyan személy, aki a házi
segítségnyújtást igénybe venné. A gondozói munkakör betöltését szakképesítéshez kötötték. Pápán
van gondozói létszám, ha igény lenne, akkor ők tudnának ebben segíteni az önkormányzatnak. A
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa már meghozta a
határozatát a Társulás által ellátott Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról, melyet a gesztor,
Vaszar Község Önkormányzat foglal az önkormányzati rendeletébe. Ehhez a rendelethez kérik a
társulásban részt vevő önkormányzatok hozzájárulását. Ezt követően részletesen ismerteti az
előterjesztést, melyet előzetesen a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a
hozzájárulását adja meg 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:
75/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaszar Község Önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelete megalkotásához hozzájárul.
A rendelet-tervezet a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : Mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos előfizetői megállapodás
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, a Társulási Tanács elnöke fel lett hatalmazva a mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos keretmegállapodás aláírására, de a Képviselőtestületeknek is szolgáltatói szerződést kell kötniük a Magyar Telekommal. A jelenleg hatályban
lévő előfizetői csomagban szereplő előfizetőkkel ingyenesen lehetett beszélni. Az újnál nettó
1.500,-Ft havi díj van, ami 500 perc lebeszélhető időt tartalmaz. Az efölötti percdíj nettó 5,-Ft-ba
kerül. Ez a csomag sokkal kedvezőbb a réginél. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést,
melyet előzetesen a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy kössenek mobiltelefon szolgáltatói szerződést a Magyar Telekom Nyrt-vel, s hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő megkérdezi, hogy a számhordozás lehetséges-e?
Válasz:
Fodor Béla polgármester igennel válaszol a kérdésre.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
76/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztésnek megfelelően – mobiltelefon szolgáltatói szerződést köt a Magyar Telekom Nyrt-vel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. június 11.
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) Megállapodás-Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 72/2016.(IV.20.) határozatukkal – az
iskola megszűnése miatt – kérték a vagyon működtetése átadását a KLIK-től. A KLIK megküldte a
vagyonkezelői szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodásokat. Ezt követően részletesen
ismerteti az előterjesztést és a megállapodás-tervezetet, melyet előzetesen a képviselők megkaptak,
tanulmányozhattak. A megállapodás mellékletét képezi a készletek leltárfelvétele, a mérőórák
állását rögzítő jegyzőkönyv és az átadás-átvételi megállapodás. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a megállapodást fogadják el, és hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a megállapodás-tervezet 4. pontjában szereplő 2. sz. melléklet számát javítani kell 3. sz. mellékletre, mert elírás történt.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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77/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.), az Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola volt Adászteveli Tagintézménye működését
szolgáló, Adásztevel 332/5 hrsz-ú, természetben 8561 Adásztevel Árpád u. 95. szám
alatt található, általános iskola és óvoda megnevezésű ingatlan 1350/3064 tulajdoni hányadára és a benne található ingóságok birtokának 2016. július 1. napjától történő átruházásáról szóló megállapodást elfogadja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi adászteveli szolgáltatásairól tájékoztató
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Megyei Könyvtár a pápai Jókai Mór
Városi Könyvtáron keresztül a könyvtári feladatok mellett a kulturális programokat is támogatta,
színesebbé tette. A könyvtár biztosítja a 2016. évi falunapon Greznár Zoltán zenekarának fellépését.
A gyermeknap kézműves foglalkozásához az alapanyagok költségét is a könyvtár vállalta át. Ezt
követően részletesen ismerteti a tájékoztatót, melyet a képviselők előzetesen megkaptak,
tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a tájékoztatót.
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:
78/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2015. évi adászteveli szolgáltatásairól szóló, 2016. április 20. napján kelt tájékoztatóját elfogadja.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

c) Kényszerbetelepítés
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Szita Károly Kaposvár polgármestere,
a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke levélben megkereste a települések polgármestereit. Kéri,
hogy minél több település támogassa azt a kezdeményezést, miszerint elutasítják a
kényszerbetelepítést. Sajnálja a hontalanokat, az országukból menekülőket, de ők egészen más kul-

9
túrát képviselnek, ami összeférhetetlen lenne a mi kultúránkkal. Egyetért a kaposvári
polgármesterrel, hogy fogjanak össze a kényszerbetelepítés ellen. Ezt követően részletesen ismerteti
az elnök levelét és a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület - az előterjesztésnek
megfelelően – hozza meg határozatát.
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:
79/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió
kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és
veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat
és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

d) Pályázat – önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy megjelent a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat, melyen belül járdák felújítására
szeretne az önkormányzat pályázni. A József Attila és a Jókai utca kereszteződésétől az Árpád utca
páratlan oldalán át, az Ady utca és a József Attila utca kereszteződéséig térköveznék le a járdákat.
Erre a pályázatra összesen 2,5 milliárd Ft a keret. Az önkormányzat maximum 15 millió Ft-ot
pályázhat. A NEOPORHÁZ Kft. a költségvetést elkészítette, így az összköltség 16.839.927,-Ft
lenne, aminek 15%-át, 2.525.989,-Ft-ot az önkormányzatnak önerőként kell biztosítani. Így a
pályázati összeg 14.313.938,-Ft lenne. Az önkormányzat költségvetésébe építettek be fejlesztésekre
előirányzatot. 2016. június 2-ig elektronikusan, június 3-ig postai úton el kell küldeni a pályázatot.
Ezt követően részletesen ismerteti a határozati javaslatot:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.
Az Adásztevel Jókai, Árpád és Ady Endre utcai, az adászteveli 449, 448/2 és 304 hrsz-ú, önkormányzati ingatlanokon megvalósuló járdafelújítás
bruttó bekerülési költsége:
16.839.927,-Ft.
Az igényelt bruttó támogatás összege:
14.313.938,-Ft
A pályázati saját forrás bruttó összege:
2.525.989,-Ft

10
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2016. 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: 2016. június 2.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot 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:
80/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.
Az Adásztevel Jókai, Árpád és Ady Endre utcai, az adászteveli 449, 448/2 és 304 hrszú, önkormányzati ingatlanokon megvalósuló járdafelújítás bruttó bekerülési
költsége:
16.839.927,-Ft.
Az igényelt bruttó támogatás összege:
14.313.938,-Ft
A pályázati saját forrás bruttó összege:
2.525.989,-Ft
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2016. 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: 2016. június 2.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

e) Közúti közlekedési jelzőtáblák kihelyezése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a
településről kivezető Kossuth és Rákóczi utca szerkezetét a mezőgazdasági nehéz gépek tönkreteszik. Az utak védelme érdekében 12 t súlykorlátozású, ill. 12 t – behajtás engedéllyel táblákkal javasolja az utak védelmét biztosítani. Elmondja, hogy az „Útőr” program keretein belül 15 közúti
jelzőtáblára nyertek pénzt. Elsősorban a kis utcák kereszteződéséhez tettek ki a táblákat. A 12 tonnát meghaladó járművek csak engedéllyel közlekedhetnek a megjelölt útszakaszokon. Azt nem tudja, hogy az engedélyt fizetőssé tegyék-e, vagy sem. Persze kivételek is lennének, például a szemét-
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szállítóknak, az építkezésekkor az építési anyagok, illetve a tüzelőanyag szállításakor. Kérdezi Major Zsolt képviselőt, hogy ez a súlykorlátozás más településen, hogy zajlik?
Válasz:
Major Zsolt képviselő válaszában elmondja, hogy Lovason a hivatalban 7,5 tonnás teherautóra, 3
napra 4.500,-Ft-ba kerül az engedély.
Fodor Béla polgármester megköszöni a tájékoztatást. Véleménye szerint engedély mindig kell,
még akkor is, ha csak évente egyszer közlekedik a „túlsúlyos” jármű a település súlykorlátozott területén. Javasolja, hogy az önkormányzati belterületi utak védelme érdekében a közúti táblák elhelyezéséről döntsön 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:
81/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi utak védelme érdekében Adásztevelen 12 t súlykorlátozású, ill. 12 t
– behajtás engedéllyel táblákat helyeztet ki.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

f) Beszámolók elfogadása
fa) Adászteveli Zenestúdió Egyesület
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Zenestúdió Egyesület
benyújtotta a 2015. évi működéséről készült beszámolóját az önkormányzathoz. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszámoló fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
82/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adászteveli Zenestúdió
Egyesület 2015. évi működéséről szóló, 2016. május 17. napján kelt beszámolót elfo-
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gadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

fb) Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány
is benyújtotta a 2015. évi működéséről készült beszámolóját az önkormányzathoz. Ezt követően
részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszámoló fogadják el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő egyetért a beszámoló elfogadásával.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
83/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adásztevel Jövőjéért
Közalapítvány 2015. évi működéséről szóló, 2016. május 6. napján kelt beszámolót elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
g) Törvényességi felhívás és tájékoztató
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a megye települési önkormányzatai –
így Adásztevel Község Önkormányzata is – közel 10 éve fogadták el a rendezési terveiket. Azóta
jogszabályváltozások, ill. a jogszabályszerkesztésnek való megfelelés miatt 2018. december 31-ig
felül kell vizsgálni a településrendezési tervet. Bízik abban, hogy erre külön írnak majd ki pályázatot. Elmondja, hogy a törvényességi felhívás és tájékoztató másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a felhívást és a tájékoztatót. Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a törvényességi felhívást megvitatták, a benne foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 2018. december 31. napjáig gondoskodnak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával.
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
84/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/005/1898/2016. szám alatt kiküldött törvényességi felhívást
megvitatta, a benne foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 2018. december 31.
napjáig gondoskodik.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

h) Adászteveli falunap
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Adásztevelen 2016. augusztus 6-án,
szombaton lesz a falunap. Az előzetes képviselő-testületi megbeszéléseknek megfelelően, délután
17 órakor a Sramlikings együttes lesz a sztárvendég. A megállapodást aláírta az együttessel. 45 perces műsort adnak, az előadás bruttó díja 170.000,-Ft lesz. Ezt követően részletesen ismerteti a megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodást hagyják jóvá.
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:
85/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csanda Szilvia (9023 Győr,
Kodály Z. u. 6., váll.ig.sz.: ES-302417, adószám: 47163322-1-28) rendező szervvel
kötött, az adászteveli falunapon, 2016. augusztus 6-án, a Sramlikings együttes 17 órai
előadásáról szóló, 2016. május 10. napján kelt megállapodást jóváhagyja.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

i) Bakony-ér hídja
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az adászteveli meliorációs úton, a Bakony-ér hídja igen rossz állapotban van, a fa szerkezete balesetveszélyes, a deszkák korhadtak. A híd karbantartási munkáját
sürgősen el kell végezni. Javasolja, hogy a híd karbantartási munkája elvégzését foglalják határozatba, s ennek intézésére hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert.
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr felhatalmazását, a balesetveszélyt
minél előbb meg kell szüntetni.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
86/2016.(V.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete adászteveli meliorációs úton
lévő Bakony-ér balesetveszélyes állapotban lévő hídja karbantartását határozza el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a karbantartási munkák megszervezése ügyében
intézkedjen.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2016. június 11.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

j) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2016. május 28-án 15 órakor, a játszótéren kezdődik majd a gyereknap, melyre szeretettel vár minden érdeklődőt az önkormányzat.
Délután kerül sor a falu májusfájának kivételére, s kultúrműsor szórakoztatja a résztvevőket. Este
21 óráig utcabált rendeznek.
Róka Norbert programszervező kereste meg felhívással az önkormányzatot. Pápán, az Igal lakótelepen 2016. június 11-én, 8 órai kezdéssel főzőversenyt tartanak, mivel a NEJ rendezvényén nem lesz
idén főzőverseny. Ide a nevezési díj 10.000,-Ft, ételt 500,-Ft/adag áron lehetne vásárolni, amivel a
lakópark parkosítását támogatnák. Véleménye szerint ezen a rendezvényen nem képviselteti magát
az önkormányzat.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben – Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló törvény
alapján pályázatot írt ki az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”. A konyha
infrastrukturális felújítására, fejlesztésére és akadálymentesítésére szeretnék benyújtani a
pályázatot. A régi iskola középső része helyén szerették volna kialakítani az új konyhát, de a
kialakítást meg kell terveztetni és építési engedély is kellene. A pályázathoz 5% önrészt kell
biztosítani. 2016. június 29-ig elektronikusan, június 30-ig postai úton kell benyújtani a pályázatot.
A költségvetési törvény alapján, ismét kiírásra került az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására a pályázat. 2016. augusztus 31-ig elektronikusan, szeptember 1-jéig postai úton kell benyújtani a pályázatot. Javasolja a képviselőknek, hogy gondolkozzanak
el azon, hogy milyen célra nyújtsák be a pályázatot.

Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
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Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a testületi ülést 20 óra 58 perckor bezárja.

Kmf.
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polgármester

Kelemen László
jegyző

