JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. május 6-án megtartott soros, 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:

Szabó Attiláné óvodavezető
Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző

Meghívottként távol maradt:

Varga István Sabaki Baráti Kör Egyesület
Megyeri Nikolett Ádándi Sportegyesület
Bognár József Ádándi Polgárőr Egyesület
Házi Ferencné Ádándi Népdalkör Egyesület
Gégény Antalné nyugdíjasklub

Az ülésen megjelent:

1 fő állampolgár

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 az „Egyebek” napirendi pont
tárgyalása előtt 9. pontként tárgyalja a képviselő-testület a rendezési terv módosításához
szükséges ún. „Partnerségi határozat” elfogadását.
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Torda János alpolgármestert és Csaba Sándor
képviselőt megválasztani.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag (7 igen szavazattal) az alábbia
határozatot hozta:
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33/2014.(V.06.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. május 6-ai soros,
NYILVÁNOS ülés napirendjét:
1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása,
zárszámadási rendelet jóváhagyása
2.) Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 2013. évről
3.) Civil szervezetek elszámolásai a 2013. évi önkormányzati támogatásokról
4.) Központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról szóló feladat átadásiátvállalási szerződés megtárgyalása
5.) Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a Képviselő-testület 23/2014.
(III.5.) Kt. határozattal kapcsolatban
6.) Nyári gyermekétkeztetés biztosításáról való döntés
7.) Felterjesztés a „Siófoki Rendőrkapitányság „kiemelt” kategóriába történő tipizálása”
tárgyában
8.) Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról,
valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a
polgármester két ülés közti tevékenységégről
9.) Partnerségi határozat elfogadása
10.) Egyebek:
- vasúti útátjáró megszüntetéséhez hozzájárulás
- vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzése
- döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok közút céljára történő átadásáról

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014.május 6-ai soros,
ZÁRT ülés napirendjét:
1.) Ádándi Fekete István Általános iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
2.) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálása

c.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014.május 6-ai
rendkívüli ülés (nyilvános és zárt) jegyzőkönyv hitelesítőit: Torda János és
Csaba Sándor.
1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása,
zárszámadási rendelet jóváhagyása
Pollák Tibor polgármester : a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót az ülést
megelőzően, kéri a bizottság elnöklét, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.
Csaba Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalásra javasolja
a testületnek a beszámolót.
Pollák Tibor polgármester : a vitát megnyitja a napirend felett.
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Kérdések, hozzászólások:
Lengyel Imre képviselő: A 2013. évi beszámoló szöveges részében kimutatták tételszerűen a
lakások, üzletek egyéb ingatlan bérleti díjainak teljesülését, de ezt nem tették meg a
haszonbérleti díjak vonatkozásában. Kérdése, hogyan teljesültek a haszonbérleti díjak? Hány
adóköteles ingatlan van a településen?
Baumann Anita Gabriella jegyző: a beszámoló a bérleti díjakat együttesen tartalmazza, a
szöveges részben a képviselő-testület tájékoztatásául kifejtette, hogy az egyes bérleti díjak –
melyekre általában rá szoktak kérdezni – hogyan teljesültek. A haszonbérleti díjakkal
kapcsolatban ezt nem tette meg, írásban tudja tájékoztatni a képviselőt.
Lengyel Imre képviselő: ezt a választ nem tudja elfogadni.
Baumann Anita Gabriella jegyző: ezen csodálkozik, mert a SZMSZ erre lehetőséget biztosít
a számára. A településen kb. 900 adózó ingatlan van.
Lengyel Imre képviselő: ez kevés, szerinte ebben a pincék nincsenek benne.
Baumann Anita Gabriella jegyző: elképzelhető, hogy az összes nincs felderítve, de a
zártkerti felépítményes pincék is adóznak.
Lengyel Imre képviselő: nem rendszeres kifizetéseknél mennyi külön-külön a védőnő és a
polgármester költségtérítése?
Baumann Anita Gabriella jegyző: pontosan annyi, amennyi a képviselő-testület
megszavazott.
Németh Ilona képviselő: ezt azért kérdezik, mert, ha az alpolgármesteri tiszteletdíj és a
képviselői tiszteletdíj külön soron szerepel, akkor a polgármester költségtérítésének is külön
soron kellene szerepelnie.
Lengyel Imre képviselő: a gázfelhasználásnál és a vízfelhasználásnál mi az oka, hogy az
eredeti, a módosított előirányzat és a teljesítés között ilyen különbség van? Mi az oka ennek a
nagy vízfelhasználásnak?
Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző: azok a kifizetések, melyek év elején függő tételként
szerepeltek a helyükre lettek könyvelve, vagyis az iskolának, óvodának a SIOK szétválás után
kifizetett közüzemi számlák a „helyükre kerültek”. Gázszámla a gázfelhasználáshoz,
vízszámla a vízfelhasználáshoz stb.
Lengyel Imre képviselő: az Állatvédő Alapítványnak ki lett fizetve múlt évben a 250.000,Ft-os támogatás? Mert a beszámoló szerint teljesült, de ő úgy tudja, hogy nem kapták meg.
Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző: itt sajnos, tévedés történt, utána nézett, mert ez a
kérdés a Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetődött. Április 20-án utalta át a pénzt, valószínűleg
rossz számlaszámot adtak meg, így a pénz visszautalásra került, de a beszámolóban
tévedésből teljesítettként szerepelt.
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Lengyel Imre képviselő: ki ezért a felelős?
Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző: minden bizonnyal ő.
Lengyel Imre képviselő : akkor ezért fegyelmit érdemelne, és ezért a jegyzőnő is felelős.
Javasolja, hogy kapja meg az Állatvédő Alapítvány visszamenőleg a pénzt, vagy ha nem, az
Alapítvány ki fogja számlázni a munka árát.
Baumann Anita Gabriella jegyző: az Alapítvánnyal feladatellátási szerződése van az
önkormányzatnak, melyet ez évben is megkötöttek. Úgy gondolja, hogy az Alapítvány csak az
Önkormányzat által megrendelt munka árát számlázhatná ki, mindezek ellenére az
Alapítvánnyal nagyon jó kapcsolata van a Hivatalnak, évek óta jó az együttműködés, több
problémás helyzetet oldottak meg együtt.
Szatmári Kornélia képviselő: 5 millió forint kommunális adó van tervezve, ez azt jelenti,
hogy 1000 ingatlannal tervezték a bevételek teljesülését. Ismét megemlíti, hogy a közút
kártalanítását úgy fizették ki a Zöld Alapból, hogy nem volt róla testületi határozat. Jelenleg
4.999 e Ft van az Zöld Alapban, tavaly be volt tervezve 1,5 m Ft lomtalanítás, de ez nincs
levonva a Zöld Alap egyenlegéből, mi ennek az oka?
Baumann Anita Gabriella jegyző: nagyon egyszerű, mivel nem teljesült a lomtalanítás, nem
történt kifizetés, így az a másfél millió forint bent van a Zöld Alapban.
Szatmári Kornélia képviselő: a munkaruhát megkapták a dolgozók, ha igen, akkor mit
kaptak? A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban mi várható? Sikerült-e felvenni
Harta Jánost?
Pollák Tibor polgármester: igen, a három önkormányzati alkalmazott kapott egy öltözetet,
és bakancsot. Május 8-ától szeptemberig 9 fő 8 órás közfoglalkoztatott felvételére nyílik
lehetőség. Igen, Harta Jánost felvette 1-jétől, a Munka Törvénykönyve alapján van
foglalkoztatva.
Szatmári Kornélia képviselő: a szennyvízzel kapcsolatban áttekinthetőbb, követhetőbb
elszámolást igényelne, továbbá egy kielégítő tájékoztatást: hol tartanak, mikor fejeződik be,
mikor kezdődik a próbaüzem?
Pollák Tibor polgármester: eddig is szinte minden ülésen beszámolt a beruházás aktuális
állásáról, amit ezen az ülésen is meg fog tenni.
Szatmári Kornélia képviselő: az iskola tetőszigetelésével kapcsolatban olvasta az
előterjesztések között a II. fokú ítéletet, mely szerint az önkormányzat megnyerte a pert. Az a
meglátása, hogy a tavalyi megállapodáshoz képest sikerült elérni 128 e Ft pozíció javulást,
ehhez képest a perköltség több, továbbá úgy értékeli, hogy az egész pereskedés csak presztízs
célokat szolgál, és teljesen fölösleges volt, az ítéletben szóba sem került, hogy nem volt
megfelelő a szigetelés minősége. Az Állatvédő Alapítvány teljesítettként szerepel a
beszámolóban, noha nem lett kifizetve, szeretné, ha visszamenőleg kifizetnék. Nagyberény és
Ádánd hivatal támogatása csökkent kb. 1,3 millió Ft-tal (egyenként), Ádándnál levonták ezt
az összeget, Berénynél viszont, valószínűleg tévedésből, hozzáadták.
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Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző: azért nincs levonva a teljesítésnél, mert az összeget
megkapták bevételként megérkezett. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés nem
mindig ugyanaz.
Németh Ilona képviselő: 2013. októberében tárgyalták az adózás helyzetét, az akkor
kimutatott bevétel több volt, mint a ¾ éves beszámolóban kimutatott bevétel. Mi ennek az
oka? Mivel ezt a kérdést már felvetette, és nem kapott rá választ, most írásban kéri a választ.
Írásban kéri, hogy hogyan teljesültek a haszonbérleti szerződések bevételei. A Zöld Alapból a
testület felhatalmazása nélkül lett kifizetve a Közút kártalanítása, ez szerinte törvénytelen.
Baumann Anita Gabriella jegyző: képviselő-testületi határozat született a
szennyvízberuházással kapcsolódóan a Közút kártalanításáról, tehát nem igaz, hogy testületi
határozat nélkül történt kifizetés.
Németh Ilona képviselő: részletes kimutatást kért, hogy a SIOK elszámolásból kapott 7
millió Ft-ból milyen számlák lettek kifizetve.
Baumann Anita Gabriella jegyző: ha jól emlékszik, a féléves beszámolókor erről
részletesen tájékoztatták a testületet, de természetesen ismételten megadja a kért tájékoztatást
írásban.
Németh Ilona képviselő: a szennyvízberuházás kiadásairól tételes kimutatást kér, továbbá
kiadási és fejlesztési bevételekről külön táblázatot. A pénzbeli szociális ellátások előirányzata
a ¾ éves beszámolónál magasabb, mint az év véginél, hogyan lehet ekkora, majdnem 10
millió Ft különbség.
Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző: azért van, mert az év végi beszámolóban a ¾ évihez
képest szétbontotta az előirányzatokat, hogy részletesebb információval szolgáljon.
Németh Ilona képviselő: minden beszámolónál össze-vissza variálnak, ez elfogadhatatlan,
nem lehet a beszámolókat így összehasonlítani. A szellemi termékek, tanulmányok pl.¾ évkor
449 e Ft volt, év végén pedig csak 327 e Ft volt, több tételnél is magasabb volt a teljesítés ¾
évkor, mint év végén. A pénzmaradványnak 22 M Ft-nak kellene lenni. Részletes
magyarázatot kér, hogy a vagyonmérleg kimutatásban mit jelentenek a különböző fogalmak
immaterális javak, tárgyi eszközök, stb. (A pénzügyi ügyintéző soronként magyarázta a
vagyonkimutatás tételeit.) Hol szerepelnek az önkormányzat követelései? Pl. van, aki 16 havi
bérleti díjjal tartozik? Kéri, hogy Kiss Attila ügyében kapja meg a felszámoló levelét. Óvoda
költségvetésében is vannak olyan tételek, melyeknek ¾ évkor magasabb volt a teljesülése,
mint év végén. (Közlekedési költségtérítés, kis értékű tárgyi eszközök, egyéb üzemeltetés.)
Mi ennek az oka? A hivatali szöveges beszámoló elején nem jó számok szerepelnek, mert ha
a támogatás 27 millióról 25 millióra csökken, akkor a különbség nem 1.365 e Ft. Ha
összeadja, kivonja az ott szereplő számokat, akkor nem az az összeg jön ki, ami ott szerepel.
Magyarázatot kér. Ez az anyag így elfogadhatatlan, át kell dolgozni, ezt így nem lehet
elfogadni.
Fehér József képviselő: csak annyit szeretne mondani, hogy olyan nem fordulhat elő, hogy
nincs átutalva az állatvédőknek a pénz és be van írva, hogy teljesült. Ő is felveti a hivatali
szöveges beszámoló elején található számszaki tévedéseket. Félrevezető, rossz adatok
szerepelnek a beszámolóban, úgy érzi nincs megfelelően tájékoztatva. ¾ évkor több van
kifizetve, mint év végén! Hogy lehet ez?

6

Lengyel Imre képviselő: mennyi ügyvédi díjat fizettek ki múlt évben, írásban kéri a választ.
Megemlíti, hogy a Tibana-ügyben százegynéhányezer forint miatt ekkora cirkuszt rendeztek,
de a kintlévőségeink nem lettek behajtva.
Pollák Tibor polgármester: a vitát lezárja. Elmondja, hogy a képviselő-testület kiragadott
egy hibát, amit előzőleg elismertek és korrigálni fognak. A felvetésekre magyarázatot adtak,
vagy írásban tájékoztatást fognak adni. Szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet
elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 3 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással – minősített
többség hiányában – az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról előterjesztett rendeletet nem
fogadja el.
2.) Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 2013. évről
Csaba Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a napirendet,
összegzésként megállapítható, hogy kirívó hiányosságok, hibák, amik külön szankcióra adtak
volna okot, nem történtek. Javasolja elfogadni a jelentést.
Németh Ilona képviselő: túl jóindulatúnak találja az ellenőrt. Megállapította pedig, hogy a
pénztárbizonylatok többségéről hiányzik az arra jogosultak aláírása, vagy nincs
teljesítésigazolás. Javasolja, hogy a jövőben olyan ellenőrzéseket végezzenek, aminek haszna
van. Vizsgálni kellene a közbeszerzéseket.
Fehér József képviselő: a belső ellenőr maximális segítő szándékkal készítette az anyagot,
javaslatokat adott a hibák kijavításra, meg van vele elégedve. Megemlíti, hogy ugyanez a cég
már 2003-ban is végzett belső ellenőrzést és akkor is felhívta az illetékesek figyelmét, hogy
teljesítésigazolás nélkül lett kifizetve, azóta 11 év telt el és újra ezt a hibát tapasztalta.
Felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy legyen olyan kedves megfogadni, betartani és a
dolgozókkal betartatni a belső ellenőr javaslatait.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel az előterjesztés szerint a belső ellenőri
jelentés elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
34/2014. (V.06.) Kt. határozat

Ádánd

Község

Önkormányzat

Képviselőtestülete

Az

Ádándi

Közös

Önkormányzati Hivatal és Ádánd Községi Önkormányzat 2013. évre vonatkozó
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző
Határidő: intézkedést nem igényel
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3.) Civil szervezetek elszámolásai a 2013. évi önkormányzati támogatásokról
Csaba Sándor a Pénzügyi Bizottság Elnöke: a bizottság tárgyalta a napirendet. Ugyan
voltak egyesületek, amik késve nyújtották be az elszámolást, de ennek ellenére javasolták az
egyesületek beszámolóinak a jóváhagyását, továbbá a Nyugdíjas Klub határidő
módosításának a jóváhagyását. A Sabaki Egyesület kérte, hogy engedélyezze a testület a
támogatási cél módosítását. A vissza nem térítendő támogatásként kapott 200 ezer forintot
pedig még nem tudta visszafizetni.
Fehér József képviselő: a Sabaki Baráti Kör Egyesület vissza nem térítendő támogatást
kapott, arról volt szó, hogy ha a beruházásával kapcsolatos pályázati elszámolás megtörténik,
akkor visszafizeti a kapott támogatást.
Pollák Tibor polgármester : az egyesület beruházása, az ezzel kapcsolatos pályázata
lezárult, a támogatást az MVH-tól megkapta, azonban a jelenlegi pénzügyi helyzete nem
tiszta számunkra sem, kikértük az összes banki bizonylatát és megvizsgáljuk, hogy hogyan
teljesültek az önkormányzat által vállat hitellel kapcsolatos kamat és egyéb költségek.
Baumann Anita Gabriella jegyző: az egyesület a pályázati támogatásból valamivel
kevesebb kapott meg, másrészt elképzelhető, hogy még az önkormányzat tartozik valamennyi
kamat és egyéb banki költséggel. Ezt meg fogják vizsgálni.
Németh Ilona képviselő: állapítsanak meg egy határidőt.
Baumann Anita Gabriella jegyző: június 30-át javasolta.
Pollák Tibor polgármester: kérte a testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot
fogadják el, azzal a kiegészítéssel, hogy A Sabaki Baráti Kör Egyesület visszatérítendő
támogatás meg nem fizetése ügyében az egyesület beruházásához biztosított - önkormányzat
által vállalt - hitel és egyéb költségek rendezettségének ellenőrzésével bízzák meg a hivatalt,
június 30-ai határidővel.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
35/2014.(V.06.)Kt határozat
A képviselő-testület a civil szervezetek elszámolását a 2013. évi
önkormányzati

támogatásokról

megtárgyalta,

az

elszámolásokat

elfogadja. A Sportegyesület részére engedélyezi a 2013. fel nem használt
23.901,-Ft 2014. évi felhasználását.
Emellett tudomásul veszi a Nyugdíjas Klub részére biztosított
elszámolási határidő hosszabbítást, valamint engedélyezi a Sabaki Baráti
Kör egyesület részére, hogy a kapott támogatást, az eredeti támogatási
céltól eltérően 2013. működési költségeivel kapcsolatban számolja el és
az így benyújtott elszámolást elfogadja.
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A Sabaki Baráti Kör Egyesület visszatérítendő támogatás meg nem
fizetése ügyében az egyesület beruházásához biztosított - önkormányzat
által vállalt - hitel és egyéb költségek rendezettségének ellenőrzésére
felkéri a hivatalt június 30-ai határidővel.
Határidő: az egyesületek értesítésére: ülés követő 5 napon belül
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző
4.) Központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról szóló feladat átadásiátvállalási szerződés megtárgyalása
Németh Ilona képviselő: idén utalt-e már támogatást az ügyeletre a hivatal?
Balassa Lászlóné pénzügyi ügyintéző: úgy emlékszik, hogy igen.
Pollák Tibor polgármester : kéri az előterjesztést, illetve az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
36/2014.(V.06.)Kt határozat
Központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról szóló feladat
átadási-átvállalási szerződés elfogadása
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó, 2014. január 01. napjával
hatályba lépő feladat-átvállalási szerződés tervezetében foglaltakat
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat
átadási-átvállalási szerződések aláírására.
Felelős: Pollák Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
5.) Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a Képviselő-testület 23/2014.
(III.5.) Kt. határozattal kapcsolatban
Németh Ilona képviselő: nem örül neki, hogy a Kormányhivatal hívja fel a testület figyelmét
arra, hogy kártérítési eljárást indíthatnának a polgármester ellen, kéri a jegyzőt, hogy segítse a
képviselő-testület munkáját, ne csak a polgármesterét. Az önkormányzat ugyan megnyerte
másodfokon a pert a Tibana Bt-vel szemben, de végül is 127 e Ft-ot nyert, ezért indult el az
egész cirkusz és csomó idő ment el vele, mikor milliós adó és egyéb kintlévőségek vannak.
Szatmári Kornélia képviselő: A Tibana üggyel kapcsolatban végig azt kifogásolta, hogy a
polgármester végig a testület bevonása nélkül döntött , ha már az elején egyeztet velük, akkor
erre nem kerül sor. Nem is az volt a lényeg, hogy a polgármester fizesse be perrel kapcsolatos
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plusz költségeket, hanem az volt a cél, hogy jelzéssel éljenek a Kormányhivatal felé. Jó ötlet a
fegyelmi eljárás, elgondolkodnak rajta.
Pollák Tibor polgármester : az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy ha a
képviselő-testület elvárja, hogy ő megbecsüléssel forduljon feléjük, akkor ő is ezt várja el
viszonzásul. Együttműködést vár a képviselőktől. A polgármester legitimációja ugyanolyan
erős, mint a testület elé. Rettenetesen sértette az a véleménynyilvánítás, ami ezzel az üggyel
kapcsolatban a sajtóban valótlanul elhangzott. Megtehetné, hogy hitelrontásért és
rágalmazásért eljárást indítson. Ő is megteheti, épp úgy, ahogy a testület a jogi
fenyegetettséget kifejezte irányában. A Tibana üggyel kapcsolatban: mindenki tudta, hogy
augusztusban, mikor a kivitelezés zajlott ő szabadságon volt, mindenki tudta, hogy műszaki
ellenőrt fogadott. Nem igaz az az állítás, hogy azért haragszik, mert nem a másik kivitelező
lett kiválasztva, hiszen ő is megszavazta a Tibana Bt-t. Nem az önkormányzat volt a felperes,
hanem a másik fél. Ebben a helyzetben meg kellett védenie az igazát. A képviselő-testület
egyes tagjai azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. Megemlíti, hogy nem csodálkozik azon,
hogy nem nyer ez település mostanában semmilyen támogatást, mivel rendezetlen
viszonyokat nem támogatnak. Ismét kéri a testület együttműködését.
Szavazásra teszi fel az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
37/2014.(V.06.)Kt. határozat
A képviselő-testület a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívását a képviselő-testület 23/2014.(III.5.) Kt. számú határozatával
kapcsolatban megtárgyalta. A törvényességi felhívásban foglaltakat
tudomásul veszi és a 23/2014.(III.5.) Kt. számú törvénysértő határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Korm.hivatal értesítésére polgármester
6.) Nyári gyermekétkeztetés biztosításáról való döntés
Szatmári Kornélia képviselő: érthetetlen számára, hogy miért ilyen kevesen (5 fő)
igényelték a jogosultak közül az ingyenes nyári gyerekétkeztetést az előzetes felmérés során,
pedig sokan vannak nehéz helyzetben.
Torda János alpolgármester: ő is meghökkent a felmérés eredményén, mert
iskolaigazgatóként tudja, hogy sokszor jönnek vissza éhesen a gyerekek az iskolába a
hétvégéről. Azt hitte inkább túljelentkezés lesz. Elgondolkodtató, hogy miért van ez így? Úgy
érzi felelőtlen döntést hozott sok szülő.
Pollák Tibor polgármester: a szülői felelősséget nem vállalhatja át az önkormányzat.
Baumann Anita Gabriella jegyző: a pályázatot holnap kell lezárni. Mindenképpen javasolja
a beadását. A jelentkezett 5 gyermeken kívül még 2 olyan családot ismer (7 gyerekkel), akik a
hivatal információ alapján rászorulnának az ingyenes nyári étkezésre. Javasolja, hogy a
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családgondozó újból beszéljen velük és győzze meg a szülőket arról, hogy ez a gyermekek
érdekét szolgálja.
Szatmári Kornélia képviselő: igen, az említett 7 gyermek véleménye szerint is rászorulna a
nyári gyermekétkezésre, kérdezzék meg a szüleiket újra.
Pollák Tibor polgármester : szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatok
közül az első, vagyis a nyári gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó javaslatot, az
előzetesen felmért 5 fő + 7 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek vonatkozásában.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
38/2014.(V.06.) Kt. határozata
a nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázaton való indulásra
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felmért igények alapján a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
szociális nyári étkeztetését 2014. június 16-tól 2014. augusztus 15-éig
(45 napon keresztül) biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szociális nyári
gyermekétkeztetésének támogatására (beadott igények szerint) nyújtson
be támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.
Határidő: 2014. május 7.(éjfél)
Felelős: Pollák Tibor polgármester , Baumann Anita Gabriella jegyző
7.) Felterjesztés a „Siófoki Rendőrkapitányság „kiemelt” kategóriába történő tipizálása”
tárgyában
Pollák Tibor polgármester: a felterjesztés célja nem az, hogy Ádándon csökkenjen a
bűnözés, hanem a Balaton kiemelt védelme igényli ezt. Balatonszabadin 3 hónap alatt 1
bűncselekmény volt adott időszakban, míg Ádándon 1 hét alatt 3. Sajnos nem tudják betölteni
az ádándi körzeti megbízotti állást, ennek megvannak az okai, pedig ilyen jó feltételekkel,
szinte egy település sem rendelkezik (szolgálati lakás).
Kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
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39/2014. (V.06.) Kt. határozat
Ádánd Község Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a beterjesztett tartalommal a kérelmet elfogadja, és annak
felterjesztésével egyetért.
Felelős: Pollák Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
8.) Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról,
valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről,
valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
Németh Ilona képviselő: a támogatás intenzitásnöveléssel kapcsolatos határozat januári, mi
az oka, hogy nem kaptak még anyagot ezzel kapcsolatban?
Pollák Tibor polgármester: május 15-éig kell a vagyonértékeléssel kapcsolatos ajánlatoknak
beérkezniük, következő ülésre valószínűleg elő tudják terjeszteni őket.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati
javaslatot.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 3 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
40/2014.(V.06.) Kt. határozat
Ádánd

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

határozatok végrehajtásáról, a polgármester és a Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, valamint a polgármester két
ülés közti tevékenységéről szóló szóbeli és írásbeli előterjesztését –
szavazattöbbség hiányában – nem fogadja el.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
9.) Partnerségi határozat elfogadása
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Pollák Tibor polgármester: kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
41/2014. (V.06.) határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. §-a alapján az alábbiak szerint rendelkezik a Helyi Építési
Szabályzat módosításában résztvevők partnerségi egyeztetésének szabályairól:
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1.)
Ádánd Helyi Építési Szabályzatának módosításában résztvevő Partnerek:
Szomszédos önkormányzatok:
- Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth u. 26.
- Szabadhidvég Község Önkormányzata
8138 Szabadhidvég, Községház u. 1.
- Som Község Önkormányzata
8655 Som, Ady E. u. 35/A.
- Nagyberény Község Önkormányzata
8656 Nagyberény, Fő u. 12.
- Nyim Község Önkormányzata
8612 Nyim, Kossuth L. u. 68.
- Ságvár Község Önkormányzata
8654 Ságvár, Fő u. 16.
- Siójut Község Önkormányzata
8652 Siójut, Kossuth u.14.
- Siófok Város Önkormányzata
8600 Siófok, Fő tér 1.
Bejegyzett civil szervezetek:
- Ádándi Népdalkör Egyesület (Ádánd, Árpád u. 70.), Polgárőr Egyesület
(Ádánd, Lehel u.9.), Ádándért Egyesület (Ádánd, Petőfi S. u. 2/b), Sabaki Baráti
Kör Egyesület (Ádánd, Zrinyi u. 7.), Ádánd Községi Sportegyesület (Kossuth L.
u. 50.), Hetye-Völgye Földtulajdonosi Vadászegyesület ( Ádánd, Zrínyi u. 30.)
Helyi lakosság képviselete
2.) A Partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a bírálati anyag emailben, illetve kérésre papíralapon kerül kiküldésre.
A helyi civil szervezetek értesítése e-mailben történik.
A HÉSZ-módosítás véleményeztetése egyszerűsített eljárás keretében történik.
A véleményezendő anyag kifüggesztésre kerül a hivatalban, valamint felkerül a
honlapra a véleményezési szakaszban (30 nap).
Ez alatt írásban lehet észrevételt tenni a polgármesternek címezve. A lakossági
észrevételekre a választ az érintettek összehívásával – nyílt egyeztetés
alkalmával – adja meg a polgármester. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül.
3.) A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok, vélemények
dokumentálása a rendezési tervhez rendelt önálló iktatószám alatt történik.
4.) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása papíralapon történik,
azt ismertetni kell a véleményt adóval, ill. tájékoztatni kell a Képviselőtestületet. Nyilvántartása iktatással történik.
5.) Az elfogadott, módosított Helyi Építési Szabályzatot az önkormányzati
hivatal épületében ki kell helyezni, valamint a település honlapjára fel kell tenni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Pollák Tibor polgármester
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10. Egyebek:


vasúti útátjáró megszüntetéséhez hozzájárulás

Csaba Sándor képviselő: a szóban forgó vasúti átjáró a juti határszélen volt, de ott már nincs
út beszántották.
Pollák Tibor polgármester: kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
42/2014.(V.06.) Kt. határozat
vasúti útátjáró megszüntetéséhez való hozzájárulás
A képviselő-testület hozzájárul a MÁV Üzemeltetési Főigazgatóság Pécsi
Területi Igazgatóságának kérésére a a 35. sz. Kaposvár - Siófok
vasútvonalon Ádánd és Siófok állomások között – Ádánd község
közigazgatási területén lévő - a 897+76 szelvényben lévő 7 méter széles
biztosítás nélküli földutas útátjáró megszüntetéséhez.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pollák Tibor polgármester


vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzése

Pollák Tibor polgármester: kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
43/2014.(V.06.)Kt határozat
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 81. §-ában
foglaltak szerint Ádánd Község Képviselő-testülete kérelemmel fordul A
Vízügyi Hatósághoz hogy az alábbi ingatlanokra vonatkozóan:
Település

fekvés

hrsz

ÁDÁND

belterület

887/2

viziközmű
rendszer
megnevezése
Ádánd vízmű

ÁDÁND

külterület

036/1

Ádánd vízmű

vízjogi
üzemeltetési
engedély száma
3566-6/2011190
3566-6/2011190
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a DRV ZRt. javára bejegyzett szolgalmi jogok esetében jogosultként
Ádánd Község Önkormányzatát állapítsa meg, valamint az erről szóló
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas hatósági határozatot a
területileg illetékes Földhivatal részére küldje meg.
Az üggyel kapcsolatos eljárásra felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: soron kívül
Felelős: Pollák Tibor polgármester


döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok közút céljára történő átadásáról

Pollák Tibor polgármester: kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
44/2014.(V.06.)Kt. határozat
A képviselő-testület hozzájárul a 6403 sz. út Siójut-Ságvár összekötő út
0+000,00-9+224,90 km közötti szakasz útfelújításához ( autóbusz öblök,
buszforduló, parkoló, 2 db gyalogos átkelőhely és körforgalmú csomópont
építése) szükséges – megosztás után – az alábbi helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú területeknek a Magyar Állam javára történő
ingyenes átadásához.: 223/2, 224/2,719/2, 193/2, 578/2,578/3,627/2,
228/9,228/11,262/4 hrsz.
Felhatalmaz a polgármester a szükséges nyilatkozatok megtételére és a
tulajdonba adási megállapodások aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pollák Tibor polgármester


Kérdések, bejelentések

Lengyel Imre képviselő: úgy hallotta, hogy a műhelyből eltűnt egy szivattyú. Igaz ez? Ha
igen történte rendőrségi feljelentés?
Pollák Tibor polgármester : igen, igaz. Nem történt rendőrségi feljelentés, összehívta a
dolgozókat, megpróbálta kideríteni mi történhetett, de nem járt sikerrel.
Lengyel Imre képviselő: Harta Jánosra kellene bízni a műhely kulcsot, ugyanis oda most az
megy be, aki akar.
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Németh Ilona képviselő: Nyomozza ki a polgármester, ha nem tett feljelentést, hogy kinek
van kulcsa a műhelyhez, ki jár be, ki vihette el a szivattyút, mert olyan nincs, hogy a
közvagyont csak úgy elvigyék.
Lengyel Imre képviselő: érdeklődik, hogy az Idősek Klubjába vettek-e fel embert, a
nyugdíjba vonult gondozónő helyére.
Pollák Tibor polgármester : egy személyt vett fel – Mt. szerinti szerződéssel - szociális
gondozónak.
Németh Ilona képviselő: hányan jelentkeztek az állásra, mi alapján döntött a polgármester?
Pollák Tibor polgármester: az álláshely nem lett meghirdetve, mivel az nem előírás. Többen
érdeklődtek és adtak be írásos jelentkezést, nem tudja pontosan hányan. Elsősorban
megbízhatóság, és a végzettséget igazoló dokumentumok alapján történt a gondozónő
kiválasztása.
Németh Ilona képviselő: milyen végzettsége van a felvett gondozónőnek?
Pollák Tibor polgármester : általános ápoló, szakiskolai végzettség.
Lengyel Imre képviselő: kijelentette, hogy ezt nem hagyja annyiban, ugyanis törvénysértés
történt, mivel a felvett embernek hiába van meg az ápoló végzettsége, de nem dolgozott a
szakmájában, az állást a törvény előírásai szerint meg kell pályáztatni. Megkéri a jegyzőt,
hogy ismertesse, hogy milyen jogszabályi előírások vannak az Idősek Klubja létszám és
képesítési előírásaira.
Baumann Anita Gabriella jegyző: az 1/2000 SzCsM rendelet írja elő, hogy az Idősek
Klubjában 30 fő gondozotthoz kell egy felsőfokú végzettséggel rendelkező vezető, és egy
szociális gondozó. A szociális gondozónak vagy általános ápolói, vagy szakápolói, vagy
szociális gondozói végzettséggel kell rendelkeznie, a jogszabály nem írja elő sem az
érettségit, sem a szakmai gyakorlatot. Pályáztatni csak a vezetői állást kell, azonban jelen
esetben nem vezetőt, hanem szociális gondozót vettek fel. Kérdéses, hogy szükséges-e 15 fő
engedélyezett létszámhoz 1 fő felsőfokú vezető, hiszen az Idősek Klubja nem önálló
intézményként működik, a vezetőnek sem munkáltatói, sem gazdálkodói jogköre nincs.
Torda János alpolgármester: a tornaterem gázbevezetésével kapcsolatosan meg kellene
bízni a kivitelezőt a munka elvégzésére, ugyanis közeledik a nyári szünet, amikor ezt a
munkát el lehet végezni.
Németh Ilona képviselő: javasolta, hogy hatalmazzák fel az alpolgármestert, hogy a
következő ülésre hozzon árajánlatot, vagy árajánlatokat és döntsenek a munka elvégzéséről.
Szatmári Kornélia képviselő: szintén javasolja,
gázbevezetéséről és kezdjék el a megvalósítást.

hogy

döntsenek

a

tornaterem

Pollák Tibor polgármester : szavazásra teszi fel az elhangzott indítványt, vagyis a
képviselő-testület megbízza Torda János alpolgármestert, hogy kérjen árajánlatot az
engedélyes terveket készítő személytől a tornaterem fűtéskorszerűsítésének kivitelezésére.
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A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta meg:
45/2014.(V.06.)Kt. határozat
A képviselő-testület megbízza Torda János alpolgármestert, hogy kérjen
árajánlatot az engedélyes terveket készítő személytől a tornaterem
fűtéskorszerűsítésének kivitelezésére.
Felelős: Torda János alpolgármester
Határidő: május 20.
Torda János alpolgármester: az iskola udvarán áll egy több évtizede készült 14 méter magas
kazánkémény, melyből potyognak a téglák. Megnézette szakértővel a kémény lyukacsos,
magasított téglákból készült, és kezd benne elbomlani a malter, és ezért potyognak belőle a
téglák. Ez veszélyes, a KLIK-nek is jelezte a problémát, két lehetőség van, vagy felújítják a
kéményt, vagy elbontják. Véleménye szerint az elbontás lenne az ideális megoldás, s akkor
két kondenzációs kazán kerülne az iskola két végébe, ami megfelelő módon biztosítaná az
intézmény fűtését és megszűnne az élet- illetve balesetveszélyes állapot. Első körben a KLIK
felé jelzi a problémát.
Másik kérdése, hogy lesz-e kátyúzás a faluban, az útkarbantartásra van előirányzat, ami
nagyon sürgős, azt meg kellene csináltatni. A zártkerti utakat is meg kellene gréderezni,
ugyanis az eső után a traktorok kijárták a nyomvonalat. Meg kellene kérni a rallysokat, akik
szerződésben vállalták az utak gréderezését.
Pollák Tibor polgármester: a rallysokat hívja fel a jegyzőnő a szerződéses kötelezettségük
teljesítésére. Az útfelújításokkal kapcsolatban elmondja a következőket: A településen a
szennyvízbveruházáshoz kapcsolódóan történnek az útfelújítások, először a négyszámjegyű
úttal kezdődik, aztán történik a belterületi utcák helyreállítása a kivitelező által, vonatkozik ez
a kátyúzásra is. A Széchenyi utcát a Vasvári utcáig teljes aszfalttal kell ellátni. A Petőfi utca
teljes egészében aszfaltozva lesz, hiszen a szennyvízvezetés során az a burkolat ripityára tört.
A többi utcában sáv alapú felújítás lesz, mart aszfalttal történő technológiával.
Fehér József képviselő: a Petőfi utcában van egy akna, ahol tegnap egy fiatal lány térdig
belecsúszott az akna melletti hasadékba, egy másik helyen is el van válva a föld a járdától, ez
veszélyes, kéri, hogy a kivitelező nézze át ezeket a területeket.
Torda János alpolgármester: sajnos az egyik iskolás gyereket is baleset érte, biciklivel
akkora murvára gurult rá, hogy elesett és eltörött a keze. A kivitelező figyeljen oda, mert
balesetveszélyes, hogy ilyen nagy murvával szórják le az utcákat.
Pollák Tibor polgármester: a kivitelező az egész falut végig fogja járni, május 29-én
szeretnék, hogy átadásra kerülne üzemszerűség vonatkozásában a szennyvízhálózat. Ennek
még vannak akadályai, pl. a Petőfi utcai átemelő áramellátása. A szennyvíztelep már készen
van, beszél az ott folyó munkákról.
Szatmári Kornélia képviselő: ha most felújítják az utakat, akkor az ivóvíz hálózat felújítás
során újra felbontják-e őket? Azt mikorra tervezik?
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Pollák Tibor polgármester: Tervezés alatt van a kivitelezés, az ivóvíz csöveket az
árokvonalban fogják vinni, nem az utat túrják fel.
Szatmári Kornélia képviselő: az Árpád és a Kossuth utcában milyen felújítás lesz?
Pollák Tibor polgármester: sávos. Tájékoztatja a testületet, hogy május 13-án víziközmű
közgyűlés lesz, ahol a lakosság felé is megteszik a szennyvízberuházással kapcsolatos
tájékoztatásokat. Elmondta, hogy a lakossági bekötésekkel kapcsolatban a DRV ragaszkodik a
sárga csőhöz, amihez még idomok is kellenek, ez így elég drága. Még nem döntötte el a DRV,
hogy nyitott ároknál lesz-e az átvétel. Elmondta, hogy a szennyvízberuházás közös bejárását
tervezi, melyen a képviselő-testület, a kivitelező képviselői, műszaki ellenőr venne részt.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
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