Szám: At/123-4/2018.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28. napján 19 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 2018. május 28. napján 19
órakor 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 Lászlóné alpolgármester és Major
Zsolt képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
- Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi főelőadó
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 Németh József képviselő hiányzik, aki
előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen.
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítása

Fodor Béla
polgármester

2./ Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása

Fodor Béla
polgármester

3./ Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete módosítása

Fodor Béla
polgármester

4./ Adászteveli Óvoda átszervezése

Fodor Béla
polgármester

5./ Vegyes ügyek

Fodor Béla
polgármester
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett
javaslatot 3 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 határozatokról a
soron következő rendes ülésen fog beszámolni.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 2 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 1 fő részére
rendkívüli települési támogatás megállapítása; 1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás
megállapítása; 9 fő részére családi 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 : Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítása
Előadó:
Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 2017. évi zárszámadás elfogadása
előtt a képviselő-testületnek módosítania kell a 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az év közben kapott pótelőirányzatokkal, illetve a teljesítéshez kapcsolódóan. A hivatal elkészítette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Ha kérdése lenne valakinek, a pénzügyes kolléga jelen van, tud ezekre válaszolni. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
3/2018.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a jegyző és a hivatal dolgozói által elkészített 2017. évi zárszámadást úgy kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé,
hogy az legkésőbb május 31. napján hatályba lépjen. Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a
képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy jól gazdálkodott a település, amit célul tűztek ki, az
a célnak megfelelően teljesült. Mindenkinek köszöni az elmúlt évi munkáját és reméli, hogy majd a
2018. évről készült zárszámadást is hasonlóan tudják majd tárgyalni. A törvényeket betartották, az
ASP-s kezdeti év nehéz volt. Bízik benne, hogy majd a technikai feltételek megléte után könnyebb
lesz a dolgozók munkája. Javasolja, hogy a zárszámadást fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a zárszámadási rendelet megalkotását.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
4/2018.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló rendelete módosítása
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a jegyző úr által elkészített előterjesztést és a rendelettervezet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti
az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:
5/2018.(V.29.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.) rendelete módosításáról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4./ N a p i r e n d : Adászteveli Óvoda átszervezése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda átszervezésével kapcsolatban
megérkeztek a Hivatalhoz az érintett Szülői Munka Közösségek, Nevelőtestületek, nemzetiségi és
települési önkormányzatok véleményei. A döntést legkésőbb május utolsó munkanapján meg kell
hozni. Adásztevel Község Önkormányzata részéről kezdeményezett módosítás, hogy a
székhelyóvoda nem lenne német nemzetiségi óvoda. Bakonyjákó Község Önkormányzata pedig a
Bakonyjákói Tagóvodában a 2. csoportot is indítaná a következő tanévtől, mert meghaladták az egy
csoportnál lévő felső létszámhatárt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előzetes
határozatuknak megfelelően, hozzák meg átszervezési döntésüket, s támogassák Bakonyjákó
Község Önkormányzata átszervezési szándékát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő egyetért a polgármester úr javaslatával.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
38/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda székhelyintézményét átszervezi oly módon, hogy a székhely intézményben a német nemzetiségi oktatást a 2018/2019-es tanévtől megszünteti.
A Képviselő-testület támogatja Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Adászteveli Óvoda bakonyjákói tagintézménye átszervezési szándékát,
hogy 2018/2019-es tanévtől az indítható óvodai csoportok számát 2 csoportban határozza meg.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: 2018. május 29.
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) Együttműködési megállapodás
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a települési önkormányzat képviseletében együttműködési megállapodást kötött az Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzattal, az
„Adászteveli gyermeknap” megrendezésére, szervezésére. Az adászteveli 2018. évi gyermeknap
ügyességi versenyei díjazására a csokik, jégkrémek és az üdítők vásárlását az Adásztevel Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. Az Együttműködési megállapodás másolatát a képviselők
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési
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megállapodást. Javasolja, hogy az Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a képviselő-testület hagyja jóvá.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
39/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi „Adászteveli
gyermeknap” megrendezésére, szervezésére, Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2018. május 11. napján kelt Együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

b) Iskolai közösségi szolgálat
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth
Lajos Középiskolája és Kollégiumával aláírta a közösségi szolgálattal kapcsolatos Együttműködési
megállapodást. Egy diákjuk Adásztevelen szeretné letölteni az érettségi előtti, kötelező 50 órás közösségi szolgálatát. Az Együttműködési megállapodás másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az Együttműködési megállapodást. Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodást hagyja jóvá a képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a képviselő-testület mindig
támogatta azt, hogy a fiatal, érettségi előtt álló tanulók a falujukban tudják letölteni a kötelező közösségi szolgálatukat, ezért egyetért a polgármester úr javaslatával.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
40/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező 50 órás közösségi
szolgálat teljesítésére, a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és
Kollégiumával (9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.) kötött, 2018. május 25. napján kelt
Együttműködési megállapodást jóváhagyja.
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Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
c) Mobil szolgáltatói tarifacsomag választása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2018. május 23-i ülésén tárgyalta a Magyar Telekom Nyrt.
szolgáltatásával kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztés másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő véleménye szerint az új csomagot kellene választani, mert az sokkal kedvezőbb. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szolgáltatói megállapodás aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
41/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá
rozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács és a Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos keretmegállapodása alapján, a tarifacsomagok közül a
B) változatú, 1.700,-Ft havi alapdíjas tarifacsomagot választja.
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói megállapodás aláírására.
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

d) ASP pályázat
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázat elnyerését követően ajánlattételi felhívásokat küldtek ki 3-3 vállalkozó részére, az ASP központhoz való csatlakozás, a projekt
megvalósítása során teljesítendő feladatokra. Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás. Azonos ajánlatok közül az alacsonyabb időkeretű ajánlat került volna elfogadásra, de azonos összegű ajánlat nem érkezett az önkormányzathoz. A beérkezett ajánlatok
minden esetben érvényesek voltak, a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozókkal szerződést kötött.
Az eredeti támogatói okirat szerint a projekt fizikai befejezésének napja 2017.10.09., a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje 2017.12.08. Az első kifizetési igényét 2017. szeptemberében benyújtotta az önkormányzat, melyben a projektben szereplő eszközökről nyújtotta be elszámolását.
Ezt követően – a módosított felhívásnak megfelelően – az önkormányzat kérte az a projekt fizikai
befejezése napjának módosítását 2018.06.30-ra, a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje napjának módosítását 2018.08.29-re. A módosítás engedélyezésre került.
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da) Tesztelés, élesítés
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tesztelés, élesítés feladatokra Győrváryné Mészáros Katalin, Tenzor-Soft Bt. és SW Systems Kft. nyújtotta be ajánlatát, melyek közül
az SW Systems Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezt követően részletesen ismerteti az ajánlatokat,
melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, szerződést kötött a Kft-vel, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt
– 2017. szeptember 25. napján módosítottak. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést és módosítását, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy
a szerződést és módosítását hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
42/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, tesztelés, élesítés feladatokra,
az SW Systems Kft-vel (8500 Pápa, Celli út 65.) kötött, 2017. január 10. napján kelt,
bruttó 160.000,-Ft összegű Vállalkozói szerződést és annak 2017. szeptember 25.
napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Vállalkozói szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

db) „C” tipusú tájékoztató tábla elkészítése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése feladatokra az SW Systems Kft., a Skorpio Design és a Spider-Net 2000 Bt. nyújtotta be ajánlatát, melyek közül az SW Systems Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezt követően részletesen ismerteti az ajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az
ajánlattételi felhívásnak megfelelően, szerződést kötött a Kft-vel. Ezt követően részletesen ismerteti
a szerződést, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja,
hogy a szerződést hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
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43/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, a „C” típusú tájékoztató tábla
elkészítése feladatra, az SW Systems Kft-vel (8500 Pápa, Celli út 65.) kötött, 2018.
április 25. napján kelt, bruttó 12.560,-Ft összegű Vállalkozói szerződést jóváhagyja.
A Vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

dc) Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, az ASP központhoz történő rendszercsatlakozáshoz szükséges folyamat, átalakítási feladatok felmérése, önkormányzatok
elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása, az ASP központhoz történő rendszercsatlakozáshoz szükséges folyamat, átalakítási feladatok felmérése, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása feladatokra Győrváryné Mészáros Katalin, Tenzor-Soft Bt. és SW Systems Kft. nyújtotta be
ajánlatát, melyek közül az SW Systems Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezt követően részletesen
ismerteti az ajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták.
Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, szerződést kötött a Kft-vel, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. szeptember 25. napján módosítottak. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést és módosítását, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződést és módosítását hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
44/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, az ASP központhoz történő rendszercsatlakozáshoz szükséges folyamat, átalakítási feladatok felmérése, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása feladatokra, az SW Systems Kft-vel
(8500 Pápa, Celli út 65.) kötött, 2017. január 10. napján kelt, bruttó 458.000,-Ft öszszegű Vállalkozói szerződést és annak 2017. szeptember 25. napján kelt módosítását
jóváhagyja.
A Vállalkozói szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
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Kelemen László jegyző
dd) Ingatlanvagyon-kataszter önkormányzati szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ingatlanvagyon-kataszter önkormányzati szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokra Győrváryné Mészáros Katalin, Piller
Zsolt és SW Systems Kft. nyújtotta be ajánlatát, melyek közül Piller Zsolt ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezt követően részletesen ismerteti az ajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, szerződést kötött Piller
Zsolttal, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. szeptember 25. napján módosítottak. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést és módosítását, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződést és módosítását
hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
45/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, az ingatlanvagyon-kataszter önkormányzati szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokra, Piller Zsolt
egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, Dózsa u. 8.) kötött, 2017. augusztus 23. napján
kelt, bruttó 190.000,-Ft összegű Vállalkozói szerződést és annak 2017. szeptember
25. napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Vállalkozói szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

de) Adásztevel Község Önkormányzata honlapján tájékoztató aloldal létrehozása, TÉRKÉPTÉR feltöltése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adásztevel Község Önkormányzata
honlapján tájékoztató aloldal létrehozása, TÉRKÉPTÉR feltöltése feladatokra a Tenzor-Soft Bt., Piller
Zsolt és SW Systems Kft. nyújtotta be ajánlatát, melyek közül Piller Zsolt ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezt követően részletesen ismerteti az ajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen
megkapták, tanulmányozhatták. Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, szerződést kötött Piller
Zsolttal, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. szeptember 25. napján módosítottak. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést és módosítását, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződést és módosítását
hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
46/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, Adásztevel Község Önkormányzata honlapján tájékoztató aloldal létrehozása, TÉRKÉPTÉR feltöltése feladatokra, Piller
Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, Dózsa u. 8.) kötött, 2017. január 10. napján
kelt, bruttó 16.500,-Ft összegű Vállalkozói szerződést és annak 2017. szeptember 25.
napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Vállalkozói szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

df) Gazdálkodási szakrendszer, tárgyi eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és
ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gazdálkodási szakrendszer, tárgyi
eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokra Győrváryné Mészáros Katalin, Tenzor-Soft Bt. és SW
Systems Kft. nyújtotta be ajánlatát, melyek közül Győrváryné Mészáros Katalin ajánlata volt a legkedvezőbb. Ezt követően részletesen ismerteti az ajánlatokat, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, szerződést kötött a
vállalkozóval, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. szeptember 25. napján
módosítottak. A vállalkozói szerződést a vállalkozó esetében 2018. január 3. napján másodszor is
módosítani kellett, mert a vállalkozónak az adószáma, s ennek következtében a nettó vállalkozói
díja 2018. január 1. napjától módosult. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést és módosításait, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a
szerződést és módosításait hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
47/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, a gazdálkodási szakrendszer,
tárgyi eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és ipar-kereskedelmi szak-
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rendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokra Győrváryné Mészáros Katalin vállalkozóval (8561 Adásztevel, Arany János u. 2.) kötött, 2017. január 10. napján kelt, bruttó 700.000,-Ft összegű Vállalkozói szerződést és annak 2017. szeptember 25. és 2018. január 3. napjain kelt módosításait jóváhagyja.
A Vállalkozói szerződés és módosításai a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az ASP pályázat támogatói okiratában
a projektmenedzseri és pénzügyi feladatra, valamint a vállalkozók munkájának segítésére, az
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai részére munkabér és járulékai kerültek lebontásra. A hivatali dolgozókkal megbízási szerződést kötött, melyet – a projekt fizikai befejezése
módosulása miatt – módosítottak.
dg) Projektmenedzseri és pénzügyi feladat
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a projektmenedzseri és pénzügyi feladatokra Győrváryné Mészáros Katalin pénzügyi dolgozóval kötött megbízási szerződést, aki egyedül nevesítve van a pályázatban. Ezt követően részletesen ismerteti megbízási szerződést, melyet –
a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. július 5. napján módosítottak. A szerződés és
módosítása másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a
szerződést és módosítását hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
48/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, projektmenedzseri és pénzügyi feladatokra Győrváryné Mészáros Katalinnal (8561 Adásztevel, Arany János u.
2.), az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi munkatársával kötött,
2017. március 23. napján kelt, bruttó 19.500,-Ft/hó összegű Megbízási szerződést és
annak 2017. július 5. napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Megbízási szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
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dh) Gazdálkodási szakrendszer, tárgyi eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és
ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gazdálkodási szakrendszer, tárgyi
eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése feladatokra Ékesné Gáspár Dóra pénzügyi dolgozóval kötött megbízási szerződést. Ezt követően részletesen
ismerteti megbízási szerződést, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. április 12. napján módosítottak. A szerződés és módosítása másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződést és módosítását hagyja jóvá a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
49/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, a gazdálkodási szakrendszer,
tárgyi eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatoknál a vállalkozó munkájának
segítése feladatokra Ékesné Gáspár Dórával (8561 Adásztevel, József A. u. 34.), az
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi munkatársával kötött, 2017.
február 21. napján kelt, bruttó 56.500,-Ft/hó összegű Megbízási szerződést és annak
2017. április 12. napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Megbízási szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a gazdálkodási szakrendszer, tárgyi
eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése feladatokra Obermayer Józsefné pénzügyi dolgozóval is kötött megbízási szerződést. Ezt követően részletesen ismerteti megbízási szerződést, melyet – a projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017.
április 12. napján módosítottak. A szerződés és módosítása másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a szerződést és módosítását hagyja jóvá a képviselőtestület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
50/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, a gazdálkodási szakrendszer,
tárgyi eszköz-nyilvántartó szakrendszer, adó szakrendszer és ipar-kereskedelmi szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja feladatoknál a vállalkozó munkájának
segítése feladatokra Obermayer Józsefnével (8563 Homokbödöge, Kossuth L. u.
114/A.), az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi munkatársával kötött, 2017. február 21. napján kelt, bruttó 56.500,-Ft/hó összegű Megbízási szerződést
és annak 2017. április 12. napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Megbízási szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

di) Tesztelés, élesítés feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a tesztelés, élesítés feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése feladatokra Rozs József Gáborné igazgatási dolgozóval kötött megbízási szerződést. Ezt követően részletesen ismerteti megbízási szerződést, melyet – a
projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. április 12. napján módosítottak. A szerződés és
módosítása másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a
szerződést és módosítását hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
51/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, a tesztelés, élesítés feladatoknál a vállalkozó munkájának segítése feladatokra Rozs József Gáborné (8563 Homokbödöge, Dózsa György u. 22.), az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási munkatársával kötött, 2017. március 23. napján kelt, bruttó 63.500,-Ft/hó
összegű Megbízási szerződést és annak 2017. április 12. napján kelt módosítását jóváhagyja.
A Megbízási szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
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Kelemen László jegyző
dj) Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, az ASP központhoz történő
rendszercsatlakozáshoz szükséges folyamat, átalakítási feladatok felmérése,
önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása, az ASP központhoz történő rendszercsatlakozáshoz szükséges folyamat,
átalakítási feladatok felmérése, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása feladatokhoz kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése feladatokhoz
kapcsolódóan, a vállalkozó munkájának segítése feladatokra Németh Anett igazgatási dolgozóval
kötött megbízási szerződést. Ezt követően részletesen ismerteti megbízási szerződést, melyet – a
projekt fizikai befejezése módosulása miatt – 2017. június 26. napján módosítottak. A szerződés és
módosítása másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a
szerződést és módosítását hagyja jóvá 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
52/2018.(V.28.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162016-00314 azonosító számú, az „Adásztevel Község Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása” című projekthez kapcsolódóan, a működésfejlesztés
és
szabályozási
keretek
kialakítása,
az
ASP
központhoz
történő
rendszercsatlakozáshoz szükséges folyamat, átalakítási feladatok felmérése,
önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
feladatoknál, a vállalkozó munkájának segítése feladatokra Németh Anett (8563
Homokbödöge, Dózsa György u. 43.), az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási munkatársával kötött, 2017. február 21. napján kelt, bruttó 42.000,-Ft/hó
összegű Megbízási szerződést és annak 2017. június 26. napján kelt módosítását
jóváhagyja.
A Megbízási szerződés és módosítása a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: 2018. június 12.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző
e) Polgármesteri tájékoztató
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy orvosi rendelő felújításának pályázat
mérföldköveinek átütemezését kérte az Irányító Hatóság, mert 2018-ban értesítették az önkormányzatot a pályázat sikerességéről, a pályázatot pedig már 2016. évben benyújtották. A pályázat végső
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befejezése 2019. november 30. Hiánypótlási felhívást is kaptak, melynek intézése folyamatban
van.

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 21 óra 41 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

