Szám: 112-4/2017.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29. 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 2017. március 29. 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, mivel csak Böröczky Ákos képviselő hiányzik, aki
előzetesen kimentette magát, munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

Fodor Béla
polgármester

2./ Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése

Fodor Béla
polgármester

3./ Pályázat- 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Fodor Béla
polgármester

4./ Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme

Fodor Béla
polgármester

5./ Vegyes ügye

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
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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 vegyék tudomásul a
beszámolót.
Kéri a jelenlévőket, 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
41/A/2017.(II.15.) és 41, 42, 43, 44, 45 és 46/2017.(II.15.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 7 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 3 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 2 fő részére gyógyszer
kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére szülési települési támogatás megállapítása;
3 fő részére temetési települési támogatás megállapítása; 1 fő részére lakhatási települési támogatás
megállapítása, 1 fő kérelme elutasítása (jövedelem határ túllépés, kevés rezsiköltség); 1 fő kamatmentes kölcsön települési támogatás kérelme elutasítása (nem fizette vissza még az előzőt sem); 4
fő szociális étkeztetése 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 2017. évi közbeszerzési terve
Előadó:
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.
Nem tudják, hogy az önkormányzat pályázatai közül melyik fog nyerni, s mekkora támogatást, ezért
nemleges közbeszerzési terv elfogadását javasolja, melyet a pályázati támogatás elnyerése esetén, a
pontos adatok ismeretében lehet majd módosítani. Az önkormányzat már elnyert, járdafelújításos
pályázata nem közbeszerzés köteles. Ezt követően részletesen ismerteti a közbeszerzési tervet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
közbeszerzési tervet fogadja 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:
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47/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

2./ N a p i r e n d : Polgármester szabadságának ütemezése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester 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. A szabadság ütemezést a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a szabadság ütemezést. Elmondja, hogy a tervet elkészítette, csak sajnos kevés lehetősége van kivenni a szabadságát.
Sürgős önkormányzati munkák vannak, a közmunkásokat irányítani kell, a szabadságot ilyenkor
félre kell tenni. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a polgármester szabadságának ütemezését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő kérdezi, hogy ki kell venni idén a szabadságot, vagy nem?
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy amennyi szabadságot ki tud venni a munkák
akadályozása nélkül a polgármester úr, annyit ki kell vennie. A többi szabadsága áthúzódik a következő évre.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
48/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla polgármester
2017. évi szabadság ütemezését jóváhagyja.
A szabadság ütemezés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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3./ N a p i r e n d : Pályázat – 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a támogatói okirat szerint 14.313.938,-Ft vissza nem
térítendő pályázati támogatást nyert az önkormányzat az Ady, Jókai és Árpád utcai szilárd burkolatú
járdák felújítására. A pályázati önrész 2.525.989,-Ft. A támogatás felhasználásának végső határideje
2017. december 31. Az elszámolást legkésőbb 2018. február 28-ig kell benyújtani, az ebr42 rendszeren keresztül, valamint papír alapon is. Ezt követően részletesen ismerteti a támogatói okiratot,
melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Elmondja, hogy kivitelezőt kell találni, árajánlatokat kell kérni, legalább kettőt, de jobb lenne, ha három árajánlat érkezne. Vannak
multi cégek, akik járdaépítéssel foglalkoznak, de vannak olyanok is, akik elvállalják a munkát és
alvállalkozókat fogadnak fel annak elvégzésére. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak, hogy
kiktől kellene árajánlatot kérni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő kérdezi, hogy milyen hosszú lenne a járda felújítás?
Válasz:
Fodor Béla polgármestert válaszában elmondja, hogy 1010 m. Javasolja, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel őt a 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímű - Adásztevel Ady, Jókai és Árpád utcai szilárd burkolatú járdák felújítása – pályázat megvalósítása ügyében intézkedjen, kérjen árajánlatokat a felújítások megvalósítására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát:
49/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fodor Béla
polgármestert, hogy a 2016. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímű - Adásztevel Ady, Jókai és Árpád utcai szilárd burkolatú járdák felújítása - pályázat megvalósítása ügyében intézkedjen, kérjen árajánlatokat a felújítások megvalósítására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Rendőrkapitányság Pápa támogatás kérelme
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a megkeresésben leírják,
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hogy jutalmazásra, vagy tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzésére fordítják a támogatást.
Úgy gondolja, hogy a rendőrök jutalmazásába az önkormányzat ne nyúljon bele. Volt, hogy a rendőrség üzemanyag támogatásra kérte az önkormányzatok támogatását, hogy többet tudjanak a településen tartózkodni. A költségvetésbe terveztek be a Rendőrkapitányságnak támogatást. Javult a közbiztonsági helyzet, többet lehet látni a körzeti megbízottakat a faluban. Javasolja, hogy a költségvetésben tervezett 50.000,-Ft támogatást állapítsa meg a képviselő-testület a Rendőrkapitányságnak, s
foglalja a határozatba a következőket:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém megyében – Adásztevel településen - a közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság nyugalmának biztosítása, megóvása megvalósítása érdekében – költségvetése terhére – bruttó 50.000,-Ft-ot, azaz Ötvenezer forintot adományoz
azzal, hogy ezen összeget a Pápai Rendőr-kapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Csóti KMB
irodája részére kell felhasználni.
A forrás felhasználásának célja: Mobil telefon/táblagép/számítógép és tartozékai/projektor/irodai
bútorzat beszerzésének támogatása.
•
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés.
•
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15.
•
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. december 31-ig.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem
teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január 15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás átutalásáról
gondoskodjanak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával. Nem lenne szerencsés,
ha nem azok a körzeti megbízottak kapnák a támogatást, akik Adásztevelen is dolgoznak.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
50/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém megyében – Adásztevel településen - a közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság nyugalmának biztosítása, megóvása megvalósítása érdekében – költségvetése terhére – bruttó 50.000,Ft-ot, azaz Ötvenezer forintot adományoz azzal, hogy ezen összeget a Pápai Rendőrkapitányság (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Csóti KMB irodája részére kell felhasználni.
A forrás felhasználásának célja: Mobil telefon/táblagép/számítógép és tartozékai/projektor/irodai bútorzat beszerzésének támogatása.
•
A forrás felhasználásának feltétele: A célnak való megfelelés.
•
A forrás felhasználásának határideje: 2017. december 15.
•
A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással.
A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, 2017. december 31-ig.
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A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást 2018. január
15-ig Adásztevel Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék, és a támogatás
átutalásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. április 13. és 2017. április 30.
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) Adászteveli híd felújítása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnöksége a megrongálódott Bakony-ér híd felújításához kéri a
szaktervező hidrológiai, hidraulikai számítását, amely igazolja, hogy a műtárgy a 147/2010.(IV.29.)
Korm. Rendelet 1. melléklete 2.4 pontjába foglalt előírásoknak megfelel. Tájékoztatja a testületet,
hogy Horváth Ferenc vezető tervezőtől a szakvéleményt megrendelte. A szakvélemény kialakításához szükség van egy állapotfelmérésre, melyet Bordás Ferenc földmérő fog elvégezni. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a szaktervező hidrológiai, hidraulikai számításának megrendelését
hagyja jóvá a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a szaktervező szakvéleményére szükség van, ezért a javaslat elfogadása mellett foglal állást.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adászteveli megrongálódott Bakony-ér híd felújításához Horváth Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) szaktervező hidrológiai, hidraulikai számításának megrendelését jóváhagyja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
b) Közművelődési szakember képzés támogatása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 2016. I. félévben Horváth Klaudia
közművelődési szakembernek 296 óra tartamú OKJ-s tanfolyama indult, aminek tandíját, vizsgadíját és utazási költségét átvállalta az önkormányzat. Klaudia vállalta a tanfolyamra járást és hosszútá-
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vú tervei vannak az önkormányzati munkával kapcsolatban. Szeretne az önkormányzat könyvtár és
a művelődési ház vezetőjeként dolgozni. Javasolja, hogy a képviselő-testület vállalja át a közművelődési szakember képzésének 2017. évi tandíját, vizsgadíját és utazási 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:
52/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Klaudia
Adásztevel Árpád u. 100. szám alatti lakos, az Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési szakember II. OKJ-s képzés 2017. évi, 300.000,-Ft-os költségét
(képzési díj, vizsgadíj, Start kártya, utazási költség – költségvetése terhére – átvállalja.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

c) Falunap
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy minden évben, augusztus első szombati napján tartják az adászteveli falunapot, ez már hagyománnyá vált a településen. A könyvtáron keresztül erre az időpontra már program is le van foglalva. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
rögzítsék határozattal a falunap időpontját.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
53/2017.(III.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel községben
2017. évben augusztus 5. napján rendezi meg a falunapot.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. április 13.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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d) Polgármesteri tájékoztató
da) Pályázatok
daa) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Fodor Béla polgármester ismerteti a pályázati felhívást. Elmondja, hogy tavaly ezen a pályázaton
nyerte az önkormányzat a járdafelújításra a támogatást. Pályázat benyújtásának határideje május 2.
A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújításánál a támogatások maximális mértéke 95% lenne, az adóerő-képesség alapján, így az önerő 5% lenne. A maximálisan
igényelhető támogatás 30 millió Ft. Egészségügyi alapellátást szolgáló épület, vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítására nyújtaná be a pályázatot az önkormányzat. Csak az a probléma,
hogy ezzel kapcsolatos pályázatuk már be lett adva, de azt még nem bírálták el. Ugyanolyan célra
nem nyújtható be újabb pályázat.
dab) 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az önkormányzat 90 napon túli tartozás esetén nyújthatna be pályázatot. Szerencsére az önkormányzatnak ilyen tartozása nincs.
dac) Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy ennél a pályázati kiírásnál a konyhára lehetne pályázni.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a szelektív hulladéktárolók kialakítása
és az akadálymentesítés. Új épület építését és járművek beszerzését nem támogatja a pályázat. A
pályázat benyújtásának határideje 2017. április 28. Maximálisan igényelhető támogatási összeg 20
millió Ft, az önerővel ez 23 millió Ft. Nem tudja, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatása keretében konyha kialakítására benyújtott pályázat nem zárja-e ki azt, hogy erre benyújthassák a pályázatukat. Azt a pályázati támogatást 2018. december 31ig el kell költeni és egyszer lehet rajta módosítani.
db) Óvónő helyettesítés
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy március 1-től új óvónő van az óvodában, akit határozott
időre vettek fel, 2017. augusztus 31-ig. Középfokú végzettsége van. Folyamatos álláshirdetés mellett lehet alkalmazni. Kétszer meghirdették már az állást, de sajnos megfelelő pályázat nem érkezett.
Reméli, hogy az új tanévet már szakképzett óvónővel tudják indítani.
dc) Településképi Arculati Kézikönyv
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal állami főépítésze településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos tájékoztatóját, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy 2017. szeptember
30. napjáig minden településen el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet, amihez főépítészt kell alkalmazni. A Kormány a feladathoz előirányzatot fog biztosítani az önkormányzatoknak.
dd) Állásfoglalások
dda) Cafetéria, költségvetési támogatás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzetgazdasági Minisztérium
jegyző úr kérelmére megküldött szakmai állásfoglalását, melynek másolatát a képviselők előzetesen
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megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a költségvetésbe az állásfoglalásnak megfelelő,
bruttó 200 e. Ft cafetériát tervezték be. Februárban emelkedett a polgármestereknek az illetménye.
Az emelés és a régi illetmény közti különbözetet a költségvetés kiadási előirányzatai között szerepeltették, a bevételi oldalon pedig nem. Ha bontanak le rá előirányzatot, akkor a bevételi előirányzat
megemelésre kerül.
ddb) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás hozzájárulás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Nemzetgazdasági Minisztérium
Vida László aljegyző úr kérelmére megküldött szakmai állásfoglalását, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a házi segítségnyújtásnál rossz a
finanszírozás. Holnap lesz Társulási ülés, ahol újra tárgyalják az önkormányzatok által fizetendő
hozzájárulást. Lakosságarányosan kell fizetni. Adásztevel településen 1 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást, de 7 fő szerint kellene fizetni. Véleménye szerint úgy kellene fizetni, ahogy a szolgáltatást
igénybe veszik.
de) Tornaterem karbantartása
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a januári fagy miatt pár helyen elfagytak a golyós csapok a tornateremben, melyek javítását el kellett végeztetni. A karbantartási munkát elvégezték. Ebből a káreseményből annyi profitált az önkormányzat, hogy a javítással együtt elzáró szelepek is
beépítésre kerültek a rendszerbe, melyek segítségével most a tornatermet teljesen le lehet választani
az iskolai fűtési rendszerről. Az összes radiátorra csapok lettek szerelve, így a vizet le lehet engedni
róluk, ha télen extrém hideg lenne az időjárás. A munkadíj 80.000,-Ft volt, az anyagköltség pedig
47.390,-Ft.
df) Személyi változás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati
Hivatal bakonyjákói köztisztviselője, Diós Nikoletta kérte jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetését. A hivatal vezetője ehhez 2017. május 19. nappal hozzájárult. A
KÖZIGÁLLÁS-on az álláshely meghirdetésre került, remélhetőleg a munkakör átadás is zökkenőmentesen le fog zajlani.
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 testületi ülést 19 óra 39 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

