JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014.április 1-jén megtartott rendkívüli, NYILVÁNOS üléséről
Az ülés kezdete: 14.00 óra
Az ülés helye: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.)
Jelen vannak:
Pollák Tibor polgármester
Torda János alpolgármester
Csaba Sándor képviselő
Fehér József képviselő
Lengyel Imre képviselő
Németh Ilona képviselő
Szatmári Kornélia képviselő
Előzetes bejelentéssel az ülésről távol maradt:Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent: Baumann Anita Gabriella jegyző
Meghívottként: Meghívottként távol maradt: Az ülésen megjelent: Pollák Tibor polgármester: megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület valamennyi
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy 2. napirendként tárgyalják az óvodai
beiratkozás időpontjának a meghatározását, aminek ezen az ülésen való tárgyalására a
jogszabályban előírt határidők miatt van szükség.
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Csaba Sándor és Fehér József képviselőket
megválasztani.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag (7 igen szavazattal) az
alábbiak határozatot hozta:
28/2014.(IV.01.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. április 1-jei
rendkívüli NYILVÁNOS ülés napirendjét:
1.) Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi
működésben megnyilvánuló törvénysértés miatt.
2.) Óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározása.

felhívásainak

megtárgyalása
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b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014.április 1-jei
rendkívüli, ZÁRT ülés napirendjét:
1.) A Kaposvári Törvényszék megkeresése a polgármester ellen folytatott eljárással
kapcsolatban

c.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014.április 1-jei
rendkívüli ülés (nyilvános és zárt) jegyzőkönyv hitelesítőit: Csaba Sándor és
Fehér József képviselők.

1.)A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megtárgyalása
működésben megnyilvánuló törvénysértés miatt.
a.) Törvényességi felhívás a 2014. január 29-ei soros, zárt ülés 2. napirendi pontjával
kapcsolatban
Pollák Tibor polgármester az írásos előterjesztéshez van-e valakinek hozzászólása, kérdése?
Németh Ilona képviselő a jegyző azt mondta azon az ülésen, hogy törvénysértő, ha a
polgármester szavazásra teszi fel a képviselők határozatát, de jegyzőkönyvben nem ez jelent
meg, hanem az, hogy a testület túllépi a hatáskörét. A jegyző is törvényt sértett azzal, hogy
nem figyelmeztette a polgármestert, hogy szavazásra kell feltennie a határozati javaslatot.
Fehér József képviselő mély megdöbbenéssel olvasta a törvényességi felhívást és
elgondolkodott azon, hogy mennyi törvénysértés történt itt, a falu vezetése törvényt sértett,
ezzel a képviselő-testület becsületét a sárba tiporta. Ezt ne próbálják meg, mert ennek nem jó
vége lesz. Hogyan forduljunk bizalommal hozzájuk, ha ezek szerint a szemükbe hazudnak?
Baumann Anita Gabriella jegyző ez már túl megy minden határon.
Pollák Tibor polgármester a személyére vonatkozó következtetéseket visszautasítja.
Szatmári Kornélia képviselő a határozati javaslatban az szerepel, hogy utasítja a testület a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a jogszabálysértés megszüntetése
érdekében, de nem a polgármester úr tett intézkedéseket, hanem a testület, mivel ő
indítványozta a napirend tárgyalását.
Baumann Anita Gabriella jegyző de ezzel egyidőben a Kormányhivatal is törvényességi
észrevételt tett, melyre a polgármester úrnak reagálnia kell.
Lengyel Imre képviselő: azt szeretné megkérdezni a jegyzőtől, hogy a január 29-ei ülésen
akkor törvénysértés történt, vagy nem történt törvénysértés.
Baumann Anita Gabriella jegyző a Kormányhivatal törvényességi felhívása szerint
működésben megnyilvánuló jogszabálysértés történt. A helyi renddelet (SZMSZ) előírásit
nem tartotta be a polgármester úr, mikor nem tette fel szavazásra a határozati javaslatot.
Lengyel Imre képviselő nem mert szólni a jegyző, hogy törvénysértés történt, vagy nincs
tisztába a munkájával?
Pollák Tibor polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és
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kéri a testületet, hogy szavazzon róla.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
29/2014.(IV.01.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kormányhivatalnak
a
polgármester
működésben
megnyilvánuló
jogszabálysértése miatti törvényességi felhívását – miszerint nem tette fel
szavazásra a képviselők által írásban benyújtott határozati javaslatot a 2014.
január 29-ei soros, zárt ülésen- elfogadja. Utasítja a polgármester, hogy tegye
meg szükséges intézkedéseket a jogszabálysértés megszüntetése érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 1-jei zárt ülés, 1. napirendje tárgyalása során
b.) A 2014.február 7-én tartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban
Pollák Tibor polgármester az írásos előterjesztéshez van-e valakinek hozzászólása, kérdése?
Németh Ilona képviselő mivel az ülésen szokott jegyzetelni, tudja, hogy ki mit mondott,
sokszor egy szónak is jelentősége van, elő szokott fordulni, hogy hozzá olyan van írva, amit
nem ő mondott, vagy nem használ olyan kifejezéseket. Tisztában van vele, hogy nem lehet
bele írni a jegyzőkönyvbe, azzal is tisztában van, hogy az közokirat, nem tudja, miért nem
javította ki a jegyző azt az oldalt? Javasolja, hogy először a jegyzőkönyv-hitelesítők nézzék
meg a jegyzőkönyvet és csak azt követően kerüljön aláírásra. A jegyzőkönyvek sokáig
készülnek, de tudja, hogy ennek az az oka, mert az előző jegyző is mondta neki, hogy a
polgármester átnézi a jegyzőkönyvet, kihúz belőle vagy beleír és ezután újra írja a jegyző.
Pollák Tibor polgármester a képviselőnek a személyére vonatkozó kijelentését
visszautasítja.
Baumann Anita Gabriella jegyző a jegyzőkönyvet a jegyző szerkeszti, a jegyzőkönyv az
ülésen elhangzott hozzászólások lényegét tartalmazza. Elmondja, hogy a polgármester soha
nem ír bele a jegyzőkönyvbe más képviselők hozzászólásához, vagy abból nem húz ki, a saját
hozzászólásait pontosítja esetleg. Ugyanezt teszik a jegyzőkönyv hitelesítők, akiktől ezt a
kialakult gyakorlat során ezt elfogadja, a jegyzőkönyvben átírja, azonban ha a jegyzőkönyvhitelesítő, olyan észrevételt kíván tenni, amiről ő úgy gondolja, hogy nem szerepelteti a
jegyzőkönyvben, akkor a jegyzőkönyv-hitelesítő képviselőnek lehetősége van, hogy
észrevételét a hitelesítés után a jegyzőkönyvben feltüntesse.
Pollák Tibor polgármester javasolta, hogy döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
30/2014.(IV.01.) Kt. határozat
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Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kormányhivatalnak a jegyző működésben megnyilvánuló jogszabálysértése
miatti törvényességi felhívását – miszerint a 2014. február 7-ei ülés
jegyzőkönyvében Németh Ilona jegyzőkönyv-hitelesítő az egyik saját
hozzászólását tollal áthúzta és a jegyzőkönyvbe kézzel beleírta
a
hozzászólását- elfogadja.
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik, s a települési képviselő
kérésére az írásban benyújtott hozzászólását kell mellékelni a
jegyzőkönyvhöz, illetve kérésére véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
Utasítja a jegyzőt, hogy tegye meg szükséges intézkedéseket a
jogszabálysértés megszüntetése érdekében.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
2.) Óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározása.
Pollák Tibor polgármester: a köznevelési törvény előírásai szerint fenntartónak kell
meghatároznia az óvodai beiratkozás időpontját, mivel ezt 30 nappal előtte közzé kell tenni,
ezért kéri a testületet, hogy az óvodavezető által meghatározott időpontot ezen az ülésen
hagyja jóvá. Az óvodavezető május 12-ét és 13-át javasolta a beiratkozás időpontjául
meghatározni.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
31/2014.(IV.01.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvodába
történő, a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjait az
alábbiak szerint határozza meg: 2014. május 12. 8.00 – 16.00 óráig, 2014.
május 13. 8.00-16.00 óráig.
Az óvoda felvételi körzetét Ádánd község teljes területében határozza meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az óvodát, és gondoskodjon a
beiratkozás helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.
Határidő: óvoda értesítése, hirdetmény közzététele: 2014.április 10.
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző
A polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
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polgármester
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Csaba Sándor
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Fehér József
jegyzőkönyv-hitelesítő

