Szám: 112-10/2017.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24. napján 18 óra 30 perckor
megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24. napján 18
óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme
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
- Rák Szilárd rendőr tzls.
- Radics Roland rendőr ftörm.
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 jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. A
meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Fodor Béla
polgármester

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Fodor Béla
polgármester

3./ Szociális Étkeztetés Szakmai Programja módosítása

Fodor Béla
polgármester

4./ Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására

Fodor Béla
polgármester

5./ SZ 02 Ugod közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközműrendszer rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek vagyonkezelése és üzemeltetése

Fodor Béla
polgármester
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6./ 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:
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 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
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 és 75/2017.(V.26.) és 76, 77, 78, 79, 80, 81 és
82/2017.(VI.16.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 5 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása; 9 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 4 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére temetési 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 : Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó:
Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet a jegyző úr elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek meg kell felelni, ez indokolta a módosítást. Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.
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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, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
8/2017.(VIII.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata 7/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet a jegyző úr elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Elmondja, hogy az étkeztetést eddig főzőkonyha biztosította, a második félévtől vásárolt élelmezéssel oldják meg. Kevesebb önkormányzati támogatást kell hozzátenni, jelentősen kevesebbet, mint
amikor a főzőkonyhát üzemeltették. Az óvodások nem fizetnek térítési díjat, ingyen étkeznek. Az
önkormányzat térítési díjhoz nyújtott támogatása a szociális normatíva terhére elszámolható. Ezt
követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadja 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, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
9/2017.(VIII.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati
rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Szociális Étkeztetés Szakmai Programja módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a Szakmai Program
módosítását a hivatal szociális feladatait ellátó ügyintéző elkészítette, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a módosí-
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tott Szakmai Programot. Javasolja, hogy a módosított Szakmai Programot fogadja el a képviselőtestület.
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:
83/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Község Önkormányzat 2017. augusztus 15. napján kelt, módosított Szociális Étkeztetés Szakmai Programját elfogadja.
A módosított Szakmai Program a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

4./ N a p i r e n d : Pályázat – települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés és a pályázati kiírás
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a pályázati kiírást. Elmondja, hogy Adásztevel maximum 76 m3 tűzifát igényelhet. Eddig az önkormányzat mindig élt ezzel a pályázati lehetőséggel. Most egy kicsit korábban
írták ki a pályázatot, mint szokták, de igyekeznek majd a leghidegebb időszakra leszállítani a lakosságnak a tűzifát. A pályázat elszámolásához a szállítójegyet is hozzá kell majd csatolni. A pályázat
benyújtásának határideje holnap lejár. Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását:
„Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 76 erdei
m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa mennyiségre benyújtja igényét.
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 96.520,-Ft önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző”
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
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Kelemen László jegyző kiegészítésében elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan, az igénylés
elbírálását követően, a rendeletet is majd megalkotja a képviselő-testület.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
84/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”, 76 erdei m3 maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa
mennyiségre benyújtja igényét.
Az önkormányzat a fenti tüzelőanyag vásárlás támogatási igényre jutó 96.520,-Ft önrészt és a tüzelőanyag fuvarköltségét – költségvetése terhére – vállalja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az igénylés határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

5./ N a p i r e n d : SZ 02 Ugod közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-rendszer
rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek vagyonkezelése és
üzemeltetése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés és a megállapodástervezet másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy a Vízmű egy szándéknyilatkozatot vár az önkormányzattól. Ha ezt megkapják, akkor pontosítják a tervezetben még hiányos részeket, s utána kerülhet sor a megállapodás elfogadására. A Pápai Vízmű
Zrt.-nek az eszközök át lesznek adva, de vagyonszerződést kell majd kötni. Az érintett települések
polgármesterei előzetesen egyeztettek. A polgármesterek továbbiakban is ragaszkodnak ahhoz,
hogy bérleti díjat és a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenést tudják fejlesztésre fordítani, plusz pénzük nincs a fejlesztésekre. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést
és a megállapodás-tervezetet. Javasolja a képviselő-testületnek a következő határozat elfogadását:
1.

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az SZ 02 víziközműrendszer tulajdoni hányaddal rendelkező résztulajdonosa 2018.01.01-től vagyonkezelési szerződést köt a Pápai Vízmű Zrt-vel.
1.1. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja.
1.2. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kötelezettsége csak
a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.
1.3. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen a Szolgáltató tulajdonába adja
(Vksz. tv. 7§).
2.
Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat, vagyonkezelési díjat nem fizet a
Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog gyakorlását.
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3.

Az SZ 02 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Ugod Község Önkormányzata látja el.
4.
A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az Önkormányzat dönt a
víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása az érvényes
szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Kelemen László jegyző kiegészítésében elmondja, hogy a jogszabály meghatározza, hogy egy
víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet. Jelenleg 7 db
bérüzemeltetési szerződés van érvényben.
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a megállapodás-tervezet Ugodot nevezi meg a 7 község
(Ellátásért Felelősök) képviselőjének.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
85/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az SZ 02
víziközmű-rendszer tulajdoni hányaddal rendelkező résztulajdonosa 2018.01.01től vagyonkezelési szerződést köt a Pápai Vízmű Zrt-vel.
1.1. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja.
1.2. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kötelezettsége csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés
összegéig áll fenn.
1.3. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen a Szolgáltató tulajdonába adja (Vksz. tv. 7§).
2. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat, vagyonkezelési díjat
nem fizet a Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog gyakorlását.
3. Az SZ 02 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Ugod Község
Önkormányzata látja el.
4. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az Önkormányzat dönt
a víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása
az érvényes szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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6./ Vegyes ügyek
a) Pápai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Fűzfa László rendőrkörzeti megbízott
részletesen leírt mindent a beszámolóban, melyből kiderül, a 2016. év viszonylag nyugodt év volt.
Azt gondolja, hogy a polgárőr szolgálat nem olyan hatékony, mint a megalakulásuk idején. A kihelyezett kamerák és táblák egy kicsit javítottak a közbiztonságon. Eredményesnek mondható a tavalyi év, jó az együttműködés a település és a rendőrök között. Köszönetét fejezi ki a rendőröknek,
hogy többször mozognak a településen, amelynek szintén van visszatartó ereje. Csupán a gyorshajtók okoztak kisebb gondokat. Szeretné, ha a megítélt támogatást a jövőben a rendőrség felhasználná, s nem utalná vissza egy részét, mint legutóbb. A beszámoló másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. 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:
86/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai Rendőr-kapitányság
2016. évi közbiztonsági munkájáról szóló, 2017. március 20. napján kelt beszámolóját elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
b) Pályázat – Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztés és a pályázati kiírás
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ennél a pályázatnál a maximálisan igényelhető támogatás 1.250 ezer Ft. Mai ülésen elég, ha csak a szándékról döntenek, hogy be
kívánják nyújtani a pályázatot. Az eddig benyújtott pályázatokról még nincs hír, hogy nyertek-e,
ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen fejlesztésre pályázzanak. Ezt követően részletesen
ismerteti az előterjesztést és a pályázati kiírást. Javasolja a képviselő-testületnek, döntsenek arról,
hogy nyújtsák be a pályázatot.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Major Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy látni kellene, hogy melyik pályázaton
nyertek. Utána lehetne csak azon gondolkodni, hogy mire nyújtsák be a támogatási igényüket.
Somogyi Lászlóné alpolgármester a Művelődési Ház kistermének a felújítását javasolja.
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Major Zsolt képviselő az óvoda világítás korszerűsítését látná jónak. Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármester urat a pályázat határidőben történő benyújtására.
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy egyetért a kisterem felújításával, javasolja, hogy hozzanak erről határozatot.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
87/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatása” pályázati kiírásra, az „Adászteveli Művelődési Ház kisterme felújítása”
címmel.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
c) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
támogatás kérelme
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a kérelem és a megállapodás-tervezet
másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A kirendeltség segíti az önkormányzati munkát, ha olyan feladat adódik, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan most is javasolja,
hogy 10.000,-Ft-tal támogassák a Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet és a megállapodás-tervezetet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a vis maior káresemény bekövetkezésekor is azonnal itt voltak, és segítettek a munkákban. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák fel a
polgármester urat az adományozási megállapodás aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
88/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére – költségvetése terhére - 10.000,-Ft támogatást állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
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Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
d) Kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Országgyűlés új törvényt alkotott a
kéményseprő-ipari szolgáltatásról. E szerint a magánszemélyek térítésmentesen vehetik igénybe a
szolgáltatást. Az ipari és gazdasági szervezeteknek díjköteles lett. Ezt a munkát olyan céggel lehet
elvégeztetni, akinek erre engedélye van. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi a kéményseprési munkálatok elvégzését és büntetést szabhat az elmulasztásért. Egy Vas megyei és egy székesfehérvári cég árajánlatot küldött. A székesfehérvári árajánlatot találta kedvezőbbnek, így velük kellene szerződést kötni. Az előterjesztés és a megállapodás-tervezet másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a megállapodás-tervezetet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.-vel, kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele kötendő
szerződés-tervezetet fogadja el.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Németh József képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy a képviselőtestületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármester urat a szerződések aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
89/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kéményseprő
és Tüzeléstechnikai Zrt.-vel kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele kötendő
szerződés-tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a kéményseprő-ipari szolgáltatási szerződések aláírására.
A szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
e) Pápa város integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek
módosításához előzetes véleménykérés
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pápa város polgármesterének a város
integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos, előzetes véleménykérő levele másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a levelet. Elmondja, hogy a város stratégiai tervei közvetlenül nem érintik Adásztevelt, ezért javasolja a képviselő-testületnek, azt a döntést hozza meg, hogy
az eljárásban nem kívánnak részt venni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
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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:
90/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápa város integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárásban nem kíván részt venni.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
f) Adászteveli Óvoda székhely intézménye nyitva tartása, indítható óvodai csoportok száma,
csoportlétszám
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően, a
2017/2018-as tanévre is meg kell határozni a képviselő-testületnek az Adászteveli Óvoda székhely
intézménye nyitva tartását és az indítható óvoda csoportok számát és a csoportlétszámot. A nagytakarítást, felújítást az óvoda nyári szünetében el lehet végezni. A vezető óvónő által javasolt heti és
éves nyitva tartás a szülőknek megfelel. Szerencsére a gyermeklétszám is emelkedik, ezért a maximális gyermeklétszám emelését támogatja. A kérelem másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy - a kérelemnek megfelelően – hozza meg határozatát.
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, meghozta következő határozatát:
91/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda székhely intézményének nyitva tartási idejét és a
2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát – a kérelemnek
megfelelően - a következők szerint határozza meg:
Éves nyitva tartás:
Heti nyitva tartás:
Hétfő:
7.00 - 16.00
2017.09.01. – 2018.08.03.
Kedd:
7.00 - 16.00
2018.08.21. – 2018.08.31.
Szerda:
7.00 - 16.00
Csütörtök: 7.00 - 16.00
Péntek:
7.00 - 16.00
Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport.
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A képviselő-testület az óvodai csoport 25 fő maximális létszámának 20 %-kal történő
átlépését engedélyezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
g) Polgármesteri tájékoztató
ga) Háziorvosi ügyelet felmondása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az orvosi ügyeletet a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás keretein belül, a környező települések háziorvosai látják el.
Dancs doktor úr ezt az orvosi ügyeletet 2018. január 1-vel felmondta, akihez az ügyeletben részt
vevő orvosok is csatlakoztak. Jogilag, ha az orvosok felmondják az orvosi ügyeletet, akkor az orvosi ellátást is vele együtt felmondják. A Társulás elnöke - a nyári szünetet követően - a Társulásban
lévő önkormányzatok polgármesterivel és az orvosokkal leül majd tárgyalni. Az orvosi ügyelet épülete és a gépkocsik is a Társulás tulajdonában vannak. Az elnök úr tájékoztató levele másolatát a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztató levelet.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
gb) Települési Arculati Kézikönyv finanszírozása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Kelemen László jegyző úrral a Veszprém Megyei Kormányhivatalban voltak egy tájékoztatón, ahol a minisztériumból jöttek előadást
tartani a Kézikönyvvel kapcsolatban. Ott elmondták, hogy a Kézikönyv alapján kell majd az önkormányzatoknak a rendeleteiket megalkotni. A Kézikönyv elkészítésével Müller János főépítész
urat bízták meg. A kistelepüléseknél nem akadtak problémák a Kézikönyv elkészítése során. A nagyobb településeknél, városoknál a reklámfeliratok, óriásplakátok elhelyezése, a védett övezetek
kialakítása okoz nagy gondot, amelyeket a fő utcán nem lehet elhelyezni. A hatósági vélemények is
késve érkeznek meg az önkormányzatokhoz, s sokszor indokolatlanul részletesek. A településen
lesz majd lakossági fórum, melyen a lakosok véleményezhetik a tervezetet és módosító javaslatokat
is tehetnek. A településképi rendelet és a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésének határidejét
valószínűleg 2017. december 31-ig meg fogja hosszabbítani az Országgyűlés. A Miniszterelnökség
és a VM. Kormányhivatal tájékoztató leveleinek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztató leveleket.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
gc) Adászteveli Óvoda óvodavezető-helyettesi pályázat
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy egy pályázat érkezett az óvodavezetőhelyettesi állásra, Gyengéné Töreki Natália pápai lakos. Az óvodavezető tájékoztatása szerint a pályázó nemzetiségi képzettséggel nem, de 5 éves szakmai gyakorlattal, s vezetői szakképesítéssel is
rendelkezik, a formai és tartalmi pályázati feltételeknek megfelel. A munkáltatói jogkört az óvoda-
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vezető asszony gyakorolja. A pályázó előzően a kemeneshőgyészi óvodában dolgozott, de az alacsony gyermeklétszám miatt a munkaidejét – így az illetményét is - csökkentették. Amennyiben az
óvodavezető-helyettesi megbízást megkapja, a következő testületi ülésre meghívja, hogy mutatkozzon be a képviselőknek. Az ő megbízatása 2017.09.01-től 2022.08.31-ig fog szólni. Más érdeklődő
is volt, de ő nem felelt meg a pályázati kiírásban leírt feltételeknek, így be sem adta a pályázatát. A
vezető óvónő 2017. augusztus 25. napjáig köteles meghozni a határozatát a megbízással kapcsolatban.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
gd) Tanévkezdési támogatás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális rendeletükbe a tavalyi évben beépítették a magas összegű tanévkezdési települési támogatást. Az idén, a tavalyi összegekkel
kalkulálva, még az önkormányzat az Állam által biztosított szociális keretbe belefér. Így véleménye
szerint a tanévkezdési támogatás összegein nem szükséges változtatni.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
ge) Pályázat – adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, el kell dönteni, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására kapott 10 milliós pályázati támogatást mire
használja fel az önkormányzat. A konyha felújításra nyújtották be a pályázatot, de sajnos a konyhát
be kellett zárni, így másra kell felhasználni. Kétszer van lehetősége arra az önkormányzatnak, hogy
módosítsa a pályázatát. A támogatási összeget 2018. december 31-ig kell felhasználni. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak, hogy mire lenne érdemes ezt az összeget fordítani.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
gf) Böröczky Ákos hiányzása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Böröczky Ákos képviselő 2016. július
12. napján volt utoljára képviselő-testületi ülésen, s éppen egy éve, 2016. augusztus 24. napján volt
az ülés, amelyről első ízben távol maradt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja szerint:
„29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:
.
.
.
e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
.

14

.
.”
A mai ülést megelőzően, telefonon tájékoztatta a jegyző úr Ákost a helyzetéről, s elmondta neki, ha
a mai ülésen megjelenik, akkor megszakad a hiányzása, s nem lesz jogkövetkezménye. Ellenkező
esetben sajnos - a törvény erejénél fogva – képviselői megbízatása megszűnik. Ákos azt válaszolta,
hogy most váltott munkahelyet Ausztriában, s nem tud hazajönni a mai ülésre.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy foglalják határozatba a képviselő úr önkormányzati képviselő megbízatása megszűnését.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem volt.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
92/2017.(VIII.24.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Adásztevel Község Önkormányzatának tagja, Böröczky Ákos képviselő megbízatása
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. §
(1) bekezdés e) pontja alapján megszűnt, mivel 2016. augusztus 24. napján volt az
önkormányzati ülés, amelyről első ízben távol maradt, s az ezt követő üléseken, valamint a mai, 2017. augusztus 24-i ülésen sem jelent meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2017. szeptember 8.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
jövőben – a következő önkormányzati képviselő választásokig – 4 fővel működik tovább, mivel a
2014. évi választásokon Ákos volt az utolsó képviselő, aki részt vett jelöltként, őt nem követte senki.

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 36 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

