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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 28-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 (2.napirendi pont tárgyalásánál érkezett)
Csaba Sándor képviselő
Fehér József képviselő (2.napirendi pont tárgyalásánál érkezett)
Lengyel Imre képviselő
Németh Ilona képviselő
Szatmári Kornélia képviselő

Előzetes bejelentéssel az ülésről távol maradt:

-

Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent: Baumann Anita Gabriella jegyző
Meghívottként:

1. napirendi pontnál: Hegyi Lászlóné Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat
Baller Erzsébet Ádáni KÖH gyámügyi és szociális üi.
Az ülésen megjelent: 2 fő állampolgár

Pollák Tibor polgármester: megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitotta. Torda János alpolgármester és Fehér József képviselő jelezték,
hogy később érkeznek. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, azzal a
módosítással, hogy vegyék le a napirendről a meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Az
önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, zárszámadási rendelet jóváhagyása (II.
forduló)” napirendet, ugyanis az előterjesztést készítő pénzügyes kolléga, betegsége miatt nem tudta

az anyagot befejezni.
Németh Ilona képviselő: kérdése, meddig kell elfogadni a zárszámadási rendeletet? Továbbá
javasolja, hogy tárgyalják az „Egyebek” napirendet is.
Baumann Anita Gabriella jegyző: április 30-áig kell képviselő-testület elé terjeszteni a
beszámolót, ez megtörtént, a testület kérte az átdolgozását, sajnos kolléganő nem tudta befejezni,
intézkednie kell, hogy más módon oldják meg, ha kolléganőnek hosszabb felépülése várható.
Elfogadására nem tud határidőt.
Pollák Tibor polgármester: javasolta a napirendek elfogadását a felvetett kiegészítésekkel.
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek
megválasztani.

Szatmári

Kornélia

és

Lengyel

Imre

képviselőket
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A képviselő-testület jelen levő 5 tagja vita nélkül, egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi
határozatot hozta:
50/2014.(V.28.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. május 28-ai soros,
NYILVÁNOS ülés napirendjét:
1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2013.)
2. Általános Iskola tornaterem fűtéskorszerűsítése
3. Támogatásintenzitás növeléshez - vagyonértékeléssel kapcsolatos árajánlatok
4. A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása
5. Egyesületek támogatás iránti kérelmeinek elbírálása (civil rendelet alapján)
6. Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP–3.1.3/G-14 kódszámú pályázati felhívás
7. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti
tevékenységéről
8. Egyebek

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014.május 28-ai soros ülés
jegyzőkönyv hitelesítőit: Szatmári Kornélia és Lengyel Imre.
1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
(2013.)
Szatmári Kornélia képviselő: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
2012-ről 2013-ra csökkent, mi az oka? A tartós beteg gyermekek száma miért emelkedett? A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma miért emelkedett ennyire 2012-ben?
Baller Erzsébet szociális és gyámügyi ügyintéző: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
kevesebben igényelték, jövedelem változás és egyéb okok miatt, voltak, akik nem voltak rá tovább
jogosultak. Tartós beteg valaki, ha emelt összegű családi pótlékot kapnak utána. Emelt összegű
családi pótlékot pedig megállapítanak asztma, vagy súlyosabb allergia miatt is, sajnos
megfigyelhető, hogy ezeknek a gyerekeknek a száma növekszik, illetve a szülők jobban után is
járnak a lehetőségeknek. A rendkívüli gyermekvédelmi lehetőségeit (minden gyermekre igénybe
lehetett venni) 2012-ben kihasználták a szülők, azóta azonban változott a támogatási forma
szabályozása.
Szatmári Kornélia képviselő: fontos lenne a bölcsődei ellátás megoldása, fel kellene mérni az
igényeket és valamilyen megoldást teremteni, pl. óvodán belüli bölcsődés csoporttal. A helyettes
szülői ellátás ezelőtt megoldott volt, most azonban nem.
Baumann Anita Gabriella: két helyettes szülő működött évekkel ezelőtt, önállóan, aztán a
kistérségi ellátás keretében, azonban most egy sincs a településen.
Hegyi Lászlóné családgondozó: egész Somogy megyében csak 3 helyettes szülő van. Az egész
országban 5 megyében – köztük Somogyban sem – nincs olyan alapellátást biztosító otthon, ami
ilyen, átmeneti ellátást biztosítana.
Szatmári Kornélia képviselő: akkor ez nem ádándi, hanem országos szintű probléma. A 7.
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pontban az szerepel, hogy a civil szervezetek nem vesznek részt az alapellátásban, szabadidős
programok szervezésében. Szorgalmazza, hogy ez valósuljon meg.
Németh Ilona képviselő: a demográfiai adatokból látszik, hogy a lakosság száma csökken, jó
lenne, ha a fiatalokat, fiatal házasokat kedvezményekkel ösztönöznék arra, hogy szüljenek. A
bölcsődei ellátást ő is fontosnak tartja, környező településeken pályázat útján meg is oldották, akár
óvodán belül. Foglalkozni kell a témával, fel kell mérni, mekkora rá az igény.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel az gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról
készített 2013. évi átfogó értékelés elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
51/2014.(V.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat
jogszabályban kötelezően előírt gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról
készített 2013. évi átfogó értékelést megtárgyalta, s azt jóváhagyólag elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Somogy Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére
Felelős: Pollák Tibor polgármester, Baumann Anita Gabriella jegyző
Határidő: a gyámhivatal értesítésére - azonnal
2. Általános Iskola tornaterem fűtéskorszerűsítése
Pollák Tibor polgármester: az intézményvezető kért be árajánlatot, úgy érzi befogadható az
árajánlat. A fűtéskorszerűsítést az iskola inaktív időszakában meg tudnák valósítani. Két felállás
készül el, az egyiket egy mérővel viszik tovább. A finanszírozást az előterjesztésben szereplő
határozati javaslattal szemben teljes egészében a Zöld Alapból javasolja, ugyanis az értékpapír
jövedelmet is hoz, s minél több marad, annál többet, nem szabad eldobni ennek a hozamnak a
lehetőségét. A Zöld Alapban 4.900 e Ft van.
Lengyel Imre képviselő: ha felhasználják a Zöld Alapban lévő pénzt, akkor a szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulást miből fogják fizetni, mert a polgármester úr azt mondta a viziközmű
ülésén, hogy a Zöld Alapból lesz megoldva, s ha ebből akarják a vagyonértékelést is kifizetni, akkor
az már lehetetlen lesz.
Pollák Tibor polgármester: az önkormányzatot terhelő érdekeltségi hozzájárulás befizetését a
DRV (2013. előtti) eszközhasználati díjából oldjuk meg , ez a pénz már nem is került be a Zöld
Alapba, mivel, erre jogszabály már nem ad lehetőséget, de szennyvízberuházásra fordítható. A
Vagyonértékelést a Zöld Alapból lehet megoldani és ki kell egészíteni az eszközhasználati díjból
vagy értékpapírokból. Az eszközhasználati díj felhasználása nem biztos, mert a úgy néz ki, hogy a
körforgalom kivitelezési költsége 4 millió Ft helyett 6-8 millió Ft lesz, ez azt vetíti előre, hogy a
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jövő évi eszközhasználati díjat is fel fogja emészteni. Újra az érvel a Zöld Alap felhasználása
mellett az értékpapírokkal szemben.
Csaba Sándor képviselő: egyetért az elmondottakkal, javasolja, hogy a beruházást teljes egészében
a Zöld Alap terhére oldják meg, hogy minél nagyobb összegben maradjanak meg az értékpapírok.
Lengyel Imre képviselő: felhívta a figyelmet arra, hogy ha bármilyen probléma lép fel a vízműnél,
azt az eszközhasználati díjból tudják megoldani.
Pollák Tibor polgármester: ez így van, de a 2013-as összeg még megvan, abban az évben még
tűzcsapokra sem fordítottunk.
Szatmári Kornélia képviselő: nehezményezi, hogy mikor a konyhafejlesztési pályázatot adták be,
akkor szinte ugyanazt mondta, mondta, mint a polgármester most, hogy ne nyúljanak az
értékpapírokhoz, de akkor mégis abból kívánták fedezni az önerőt. Ezért az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogja megszavazni- A vagyonértékelést és a tornaterem fűtéskorszerűsítését
nem lehet egyszerre a Zöld alapból megoldani.
Pollák Tibor polgármester: az előterjesztés módosítása az értékpapír állomány megőrzés emiatt
került sor.
Az ülésre 14.45-kor megérkezik Fehér József képviselő. A képviselő-testület létszáma 6 fő.
Pollák Tibor polgármester röviden összefoglalja az eddig elhangzottakat és megkérdezi Fehér
képviselő véleményét.
Fehér József képviselő: támogatja a Zöld Alapból való finanszírozását a beruházásnak, az
értékpapírok kamatoznak, ahhoz csak végső esetben szabad hozzányúlni.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot,
azzal a módosítással, hogy a kivitelezés költségeit a képviselő-testület a „Zöldalapból” biztosítja.
A képviselő-testület jelen levő 6 tagja 3 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a módosító
indítványt elutasította.
Fehér József képviselő: nem fordulhat elő, hogy a fűtéskorszerűsítés ne valósuljon meg.
Mindegyik, az értékpapír és a Zöld Alap is az önkormányzat pénze, az maradjon meg, amelyik
bevételt is hoz. Kéri a képviselőket ne ragaszkodjanak a finanszírozást tekintve az értékpapírokhoz.
Az ülésre 14.50-kor megérkezik Torda János alpolgármester. A képviselő-testület létszáma 7 fő.
Pollák Tibor polgármester röviden összefoglalja az eddig elhangzottakat és történteket és
megkérdezi az alpolgármester véleményét.
Torda János alpolgármester: ha van mód arra, hogy a Zöld Alapot fűtéskorszerűsítésre fordítsák,
neki semmi kifogása ellene.
A döntés érdekében újra szavazásra teszi az előbb elvetett javaslatot, vagyis a az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy a kivitelezés költségeit a képviselő-testület
a „Zöld Alapból” biztosítja.
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A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
52/2014.(V.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület az Általános Iskola tornatermének fűtéskorszerűsítésével a
mellékelt és megismert árajánlat alapján megbízza HERMECZ BONIFÁC
vállalkozót, 3.473.547,-Ft vállalási áron. A kivitelezés költségeit a

„Zöld

Alapból” biztosítja. Felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: vállalkozói szerződés megkötése június 15.
Felelős: Pollák Tibor polgármester
3. Támogatásintenzitás növeléshez - vagyonértékeléssel kapcsolatos árajánlatok
Pollák Tibor polgármester: 5 cégtől kértek árajánlatot, ebből határidőn belül 3-an adtak
árajánlatot a vagyonértékelés elvégzésére. Határidőn túl ajánlat nem érkezett. A legolcsóbb
ajánlatot terjesztette elő elfogadásra, azzal, hogy a DRV Zrt-vel szakmailag is megvizsgáltatja az
ajánlatokat.
Szatmári Kornélia képviselő: megkereste a Magyar Beszerzőház Kft-t, mely céget ő javasolt, azt
mondták, hogy azért nem adtak be ajánlatot, mert a cég költözése miatt valószínűleg a megkeresés
elkallódhatott.
Baumann Anita Gabriella jegyző: bemutatja a tértivevényt, melyet a cég bélyegzőjével vettek át.
(A tértivevényt Szatmári és Németh képviselők megvizsgálták.)
Fehér József képviselő: egyetért azzal, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó céget bízzák meg, de
szerződést csak akkor kössenek, ha a DRV szakmailag megfelelőnek találja az ajánlatukat.
Pollák Tibor képviselő: 1,5 millió Ft maradt a Zöld Alapban, ezt 1 millió Ft-tal kell kiegészíteni.
Lengyel Imre képviselő: ha nyerne az önkormányzat ezen a pályázaton (támogatásintenzitás
növelés), akkor is 170 ezer Ft lenne a szennyvízérdekeltségi hozzájárulás?
Pollák Tibor polgármester: igen. A támogatás intenzitás növelést célzó kérelmünk elbírálása
szeptember-október hónapok környékén várható, addig fel kell használni a saját és lakossági
forrásokat. A támogatás intenzitás növelésével kapcsolatos kérelem elbírálása után tudjuk majd
csak, hogy mennyivel csökken a saját, közte a lakossági forrás mértéke. Ezt követően a
lakosságnak a viziközmű társulás, közgyűlési döntés után tudja visszafizetni pénzt.
Németh Ilona képviselő: más településen meg lehetett oldani, hogy a lakossági hozzájárulás
mértékének a meghatározásakor, már eleve az 5%-ból indultak ki. Egy éve megy a huzavona a
pályázattal kapcsolatban. Ha csak a végén lesz az elszámolás, az nem jó a lakosságnak, sok ember
van, akinek 50-60 ezer Ft a jövedelem, vissza jár nekik a 10. Ha úgy működik a dolog, ahogy a
polgármester mondta, akkor nagyon rossz szerződést kötött. Ha meg lesz a 10 % támogatás
növekedés, akkor a befizetett összeg 2/3-a visszajár az embereknek.
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Fehér József képviselő: megvan a szennyvízberuházás költségvetése, ha nem ad az állam 10 fillért
sem hozzá, akkor is meg kell abból valósítani. Ha viszont ad még támogatást, azt a lakossági
önrészből le kell vonni.
Pollák Tibor polgármester: a befizettet és tényleges költségek a végén elkülönülnek egymástól. A
beruház pénzügyi oldanának a megtervezésekor fontos elem volt a biztonságra törekvés. Az
önkormányzat saját forrása nem volt, ha nem kap BM, illetve EU Önerő támogatást időközben,
akkor hitelt kellett volna felvennie.
Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, azzal, hogy a szerződés
megkötésére akkor kerül sor, ha az ajánlatok szakmai összehasonlítását végző Drv Zrt is ezt a
javaslatot teszi. Amennyiben szakmai kifogást nyújt be, úgy a napirendet újra tárgyalja a képviselőtestület.
A képviselő-testület jelen levő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
53/2014.(V.28.) Kt. határozat
Ádánd

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

jelenleg

folyó

szennyvízberuházása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0025) támogatási intenzitásának
növeléséhez valamint az ehhez szükséges CBA elkészítéséhez szükséges
vagyonértékelés elvégzésével a legolcsóbb ajánlatot adó West-Érték Mérnöki
Iroda Kft-t (2890 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I/116.) bízza meg,
1.960.000,-Ft + Áfa= 2.489.200,-Ft vállalási árért, azzal a feltétellel, ha az
ajánlatok szakmai összehasonlítását végző Drv Zrt is ezt a javaslatot teszi.
Amennyiben szakmai kifogást nyújt be, úgy a napirendet újra tárgyalja a
képviselő-testület.
Forrás: Zöld alap terhére, illetve értékpapírok, értékesítéséből származó
bevételből.
4. A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító
megállapodásának módosítása

Önkormányzati

Társulás

társulási

Szatmári Kornélia képviselő: mire fordítja a társulás a tagdíjat, ami nem kevés, évente majdnem
900 e Ft. Mióta működik a társulás?
Pollák Tibor polgármester: a társulás működtetésére és a pályázat előkészítésére fordítják a
tagdíjakat. A társulás 2 éve működik.
Németh Ilona képviselő: szerinte több, mint 2 éve.
Pollák Tibor polgármester: ebben a formában, Tamási székhellyel két éve, előtte Siklóson volt a
társulás székhelye, de időközben átalakult. A társulás működése kapcsán, a tamási polgármester
aláírásával született egy levél, amit a Közreműködő Szervezet részére küldtek meg. Ebben
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fogalmazták meg a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket. Ugyanis a 2 körös pályázat során a
második körben a 31 településből 10 kapott csak támogatást. Ádánd-Buzsák ebben a tízben nem
volt bent. Elutasítást sem kaptak.
Szatmári Kornélia képviselő: mikor szűnik meg a társulás?
Pollák Tibor polgármester: a vagyonelszámolást követően.
Németh Ilona képviselő: ő is tudni szeretné, hogy mire megy el az évi 900 e Ft, amit tagdíjként
fizetnek. Beszámolót kér, hogy melyik évben mire lett felhasználva a tagdíj. Továbbá nem
támogatja, hogy a polgármester delegálják a társulási tanácsba, kíméljék meg a polgármestert az
egészsége miatt, valamint a szabadságait is ki kell vennie, ezért azt javasolja, hogy az
alpolgármester képviselje a testületet.
Csaba Sándor képviselő: a polgármester vett részt eddig is a társulás munkájában, most is őt
javasolja a tanácsba delegálni, csak akadályoztatása esetén vegye át az alpolgármester a helyét.
Pollák Tibor polgármester: mi az alpolgármester úr véleménye?
Torda János alpolgármester: ő is fontosnak tartja, hogy kapjanak egy beszámolót arról, mire
fordította a társulás a tagdíjakat. Ha őt bízzák meg, nincs kifogása ellene.
Szatmári Kornélia képviselő: nem kérdőjelezi meg a pályázat létjogosultságát, de nem lehet tudni,
hogy mire fordítják a atgdíjat, illetve mi lesz a pályázattal.
Fehér József képviselő az ülésről távozott 15.45-kor.
Pollák Tibor polgármester: javasolja, hogy döntsenek, először az előterjesztés szerinti első
határozati javaslatot teszi fel szavazásra, majd a második határozati javaslatot az előterjesztés
szerint :
A képviselő-testület jelen levő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
54/2014.(V.28.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
88.§ (1) bekezdése alapján a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati

Társulás

társulási

megállapodását

a

melléklet

szerinti

tartalommal módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított, egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja.
Határidő: soron kívül
Felelős: a polgármester
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A képviselő-testület jelen levő 6 tagja 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
55/2014.(V.28.) Kt. határozat
Ádánd

Község

Önkormányzati

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
94.§ (2) bekezdése alapján a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Pollák Tibor polgármestert
delegálja, akinek távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel történő
helyettesítésére felhatalmazza Torda János alpolgármestert illetőleg Csaba
Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: a határozat megküldéséért polgármester
5. Egyesületek támogatás iránti kérelmeinek elbírálása (civil rendelet alapján)
Pollák Tibor polgármester: a képviselő-testület múlt évben hozott rendeletet a civil szervezetek
támogatásáról. Ez évben a rendelet alapján kiírta a pályázatot. A pályázati határidőig egy darab
pályázat érkezett. Kérdezi a jegyzőt, hogy határidőt követően érkezett-e pályázat.
Baumann Anita Gabriella jegyző: igen, egy napja az Ádándért Egyesület adott be egy pályázatot.
Torda János alpolgármester: új még ez a rendszer a civileknek, ezért javasolja, hogy
hosszabbítsák meg a pá,yázati határidőt, hogy ne csússzanak le az egyesületek a támogatásról, akik
számítottak rá. Június 15-ét javasol új határidőnek.
Pollák Tibor polgármester: megjegyzi, hogy a képviselő-testület alkotta a rendeletet és határozta
meg a határidőt is. Szavazásra teszi fel, hogy a helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek
támogatására kiírt pályázat eredetileg április 15-ében meghatározott pályázati határidejét 2014.
június 15-éig meghosszabbítsák, s az erről való értesítést minden ádándi civil szervezetnek küldjék
ki.
A képviselő-testület jelen levő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
56/2014.(V.28.) Kt. határozat
Ádánd

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

civil

szervezetek

önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének
6. §-a alapján 2014. március 5-ei ülésén 26/2014.(III.05.) Kt. határozatával a helyi
és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatában
eredetileg április 15-ében meghatározott pályázati határidőt 2014. június 15-éig
meghosszabbítja. Felkéri a jegyzőt, hogy a Civil Szervezetek Névjegyzékében
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szereplő ádándi székhelyű civil szervezeteket írásban tájékoztassa a pályázati
kiírásról.
Határidő: értesítésre azonnal, pályázatok benyújtására június 15., elbírálásra
benyújtást követő 40 napon belül.
Felelős: értesítések kiküldésére jegyző
6. Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP–3.1.3/G-14 kódszámú pályázati felhívás
Pollák Tibor polgármester: Javasolja, hogy éljenek a pályázati lehetőséggel. Az előterjesztésben
szereplő cég megírja a pályázatot és nyertes pályázat esetén a projektmenedzsmenti feladatokat is
vállalja. Egyeztetett a háziorvossal, gyerekorvossal és a védőnővel a pályázatról, a konkrét
eszközigényeket a pályázatíró egyezteti majd az érintett területek képviselőivel. Megjegyzi, hogy
kicseréltette a felnőtt orvosi rendelőben a két várótermi ajtót, ÁNTSZ előírás a hangszigetelt ajtó,
hogy ne hallatsszon ki a váróba a beteg-orvos párbeszéd. A külső ajtót a vihar letépte, egy kiliti
asztalos fogja a napokban megjavítani, addig a gyermekorvosi rendelőn keresztül közlekednek a
páciensek.
Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A képviselő-testület jelen levő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
57/2014.(V.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület az Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP–
3.1.3/G-14

kódszámú

pályázaton

részt

kíván

venni.

Pályázati

cél:

eszközbeszerzés. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megírására 150
e Ft-ért a Hajdú Tender Bt-vel megbízási szerződést kössön, továbbá
felhatalmazza a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
aláírására.
Határidő: soron kívül
Felelős: a polgármester
7. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a
polgármester két ülés közti tevékenységéről
Németh Ilona képviselő: kéri, hogy számoljon be a polgármester szóban a két ülés közti
tevékenységéről, mert az előterjesztésben az szerepel, hogy arról szóban kíván beszámolni.
Pollák Tibor polgármester: ha kérdése van a képviselőknek arra válaszol.
Németh Ilona képviselő: legyen bent a jegyzőkönyvben, hogy szóbeli kiegészíteni valója nem volt
a polgármesternek.
Torda János alpolgármester: kérte múlt ülésen, hogy a rallysok a külterületi utakat gréderezzék
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meg. Történt valami ezzel kapcsolatban?
Pollák Tibor polgármester: ez nem történt meg, mivel az a gréder erre nem alkalmas, végigjárta
mind a három utat, a vállalkozóval beszélt, együtt megtekintették az utakat, szerinte sincs értelme
ezzel a géppel, ebben az időpontban végigmenni a külterületi utakon. Felajánlotta továbbra is a
segítségét, vettek egy kis grédert ami két méter körüli. Nagy erőgéppel rendelkezők pedig nem
vállalják, mert sérülhet a gép a behajló ágak miatt. Le kellene pucolni megfelelő szélességben az
utakat.
Torda János alpolgármester: gyakorlatilag nem lehet kitolatni a szőlőjéből, mert a traktorok olyan
mélyen kiszedték az utat. Neki az is megfelel, ha egy 2 méteres gréder húzza, a lényeg, hogy
csinálják meg. Felveti, hogy néhány összekötő úton nem lehet keresztül menni, annyira benőtték a
növények.
Szatmári Kornélia képviselő: a 4. pontban beszámolt a polgármester, hogy beadtak egy térfigyelő
kamera pályázatot, nem kellett volna testületi határozat hozzá? Kitől kértek árajánlatot ?
Baumann Anita Gabriella jegyző: pályázathoz önerő nem kellett és a BM rendelet sem írta elő a
képviselő-testület határozatot.
Németh Ilona képviselő: kéri a pályázati adatlapot.
Pollák Tibor polgármester: az ajánlatot ugyanattól a cégtől kérték, amelyik a már meglévő
kamerákat telepítette, arra épül rá ez a hét. A vállalkozási szerződés jóváhagyásához, nyertes
pályázat esetén természetesen testületi határozat kell.
Szatmári Kornélia képviselő: az a gondja ezzel, hogy nem tudja mi kerül ezen a pályázaton 7
millióba, és egy kamerán ennyibe, mert az átlagos kamera kb. 30 ezer Ft, legyen 50. Ilyen árú
kamerákat, mint a pályázatban szerepel csak maximum a nagy reptereken telepítenek. A new yorki
repülőtérre rendelnek 500 e Ft-os kamerákat. Továbbá kéri, hogy legyen bent a jegyzőkönyvben,
hogy a jegyző a vita során kötözködésnek minősítette az ő hozzászólását és kérdéseit.
Lengyel Imre képviselő: a költségvetés tárgyalása során volt egy indítványa, mait meg is szavazott
a testület, hogy vegyenek fel egy főt, aki irányítja a közmunkásokat és az önkormányzati
munkásokat, egy csoportvezetőt. Erről döntöttek. Szó szerint.
Szatmári Kornélia képviselő: megnézték bent van a döntés a jegyzőkönyvben.
Németh Ilona képviselő: mire lett felvéve az az egy fő? Mi a munkaköre?
Pollák Tibor polgármester: községgazdálkodási területre lett felvéve. Munkairányítói joggal
egyedül a polgármester rendelkezik.
Lengyel Imre képviselő: a polgármester nem hajtotta végre ezt a döntést, mert Harta Jánost nem
csoportvezetőnek vette fel, nincs aki irányítja az embereket, ezért néz így ki a falu, elszabotálta a
testület döntését a polgármester.
Pollák Tibor polgármester: egyedi irányítási feladatokat kap a szóban forgó személy.
Torda János alpolgármester: fordítva történnek a dolgok, mint kellene, ez a személy kaszálja a
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füvet, két közmunkás meg nézi közben.
Németh Ilona képviselő: kérdezi a jegyzőt, hogy a polgármesternek végre kell-e hajtani a testület
döntését. Nem törvénysértő, ha a polgármester nem hajtja végre a testület határozatait?
Baumann Anita Gabriella jegyző: a polgármesternek a testületi határozatokat végre kell hajtani.
Németh Ilona képviselő: kéri a jegyzőkönyvben leírni, hogy a polgármester a költségvetés II.
fordulójának elfogadása előtt Lengyel Imre képviselő egyhangúlag elfogadott módosító indítványát,
melyben 1 fő munkairányító felvételét javasolta, nem hajtotta végre. Ez a mai ülésen kiderült, ezért
törvénysértést követet el. Ezt meg kell szavaztatni?
Pollák Tibor polgármester: ez képviselői vélemény volt.
Németh Ilona képviselő: ebből az következik, hogy a testület nincs tájékoztatva, félre van
tájékoztatva a polgármester nem veszi figyelembe a képviselő- testület döntéseit.
Torda János alpolgármester elhagyta az üléstermet. A képviselő-testület létszáma: 5 fő.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot:
A képviselő-testület jelen levő 5 tagja 2 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést
hozta meg:
58/2014.(V.28.) 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
Torda János alpolgármester az ülésterembe visszatért. A képviselő-testület létszáma újra 6 fő.
8. Egyebek
Képviselői kérdések:
Németh Ilona képviselő: megvan-e az a szivattyú, ami múltkor eltűnt? 100 ezer Ft egy
benzinmotoros szivattyú. Ha nincs meg tett-e a polgármester rendőrségi feljelentést? Ha nem,
nyomozott-e utána?
Pollák Tibor polgármester: nincs meg, nem tett feljelentést. Nyomozott utána, de eredményre nem
jutott.
Németh Ilona képviselő: akkor máris törvényt sértett, hogy nem tett rendőrségi feljelentést. Az
önkormányzat vagyonáról van szó, kötelessége lett volna rendőrségi feljelentést tennie. Nem ez volt
az első eset, ott volt az az eset, mikor betörtek a raktárba és eltűnt a fűkasza.

12
Hány betonkeverő gépe van az önkormányzatnak? Milyen színű, színes vagy sima?
Pollák Tibor polgármester: egy van és az szürke.
Németh Ilona képviselő: akkor a színes nincs meg, a sárga, amit átvettél, 2002-ben volt egy új,
színes betonkeverő.
Pollák Tibor polgármester: ez mát túlzás, csak egy van, azt is használtan vették. Rágalmazás, amit
képviselő asszony sugall a kérdéseivel.
Németh Ilona képviselő: aggregátora is van az önkormányzatnak, szeretné megtekinteni.
Pollák Tibor polgármester: az iskoláé az aggregátor, kölcsönbe kapták.
Csaba Sándor képviselő: mi ez itt? Leltározás vagy testületi ülés?
Torda János alpolgármester, iskolaigazgató: az iskolában megvan az aggregátor.
Németh Ilona képviselő: Zab Kálmánné előtt az Etelköz utcában levágta az önkormányzat a gazt,
de az árokban otthagyták.
Pollák Tibor polgármester: az önkormányzat emberei úgy látszik szívességből megcsinálták, de a
lakó kötelessége az ingatlana előtti közterület karbantartása.
Németh Ilona képviselő: Áttanulmányozta a Pro Villa Nostra Ádánd Alapítvány alapító okiratát. A
kuratórium elnöke a múltkori ülésen azt mondta, hogy nincs SZMSZ-e az alapítványnak, bár nem
tudja, hogy akkor, hogyan működik. Az alapító okirat szerint a kuratórium tagjainak a megbízása 4
évre szól csak. Most 2014 van, szerinte a kuratóriumi tagok közül egyedül Tóth Bélának érvényes a
megbízása. Milyen alapon hoz a kuratórium döntéseket, ah nincs megbízásuk. Kéri a jegyzőt, hogy
nézzen utána, mivel önkormányzat alapítványáról van szó és tájékoztassa a képviselő-testületet.
Szatmári Kornélia képviselő: az alapítvány kuratóriumának elnöke által készített beszámolóban
olyan hiányosságok vannak, amik még neki s feltűntek. Rendet kell tenni a működésében.
Baumann Anita Gabriella jegyző: az alapítványok működésének törvényességét az ügyészség
felügyeli.
Németh Ilona képviselő: ősszel úgy hallották, hogy októberben jogerős bírósági ítélet született a
polgármester ügyében. A polgármester akkor azt mondta, hogy ha megkapja az ítéletet, akkor
tájékoztatja a testületet. Később, 2014. január 6-ai keltezéssel jött is egy kivonatos levél a
polgármestertől, de nem az ítélet. Az önkormányzati törvény kimondja pedig, hogy a jogerős ítélet
kézhezvételét követő 3 napon eleget kellett volna tenni a tájékoztatási kötelezettségének. Ismétli,
november 24. helyett, január 6-ai keltezéssel kapták a levelet. Hosszas huzavona után, végül
megkapták a képviselők a bírósági ítéletet, kitaláltak mindent a bíróságon is, jogi indok, ilyen,
indok, olyan indok, a kormányhivatalnál is elutasította őket. Végül azonban megkapták az ítéletet.
Ezt követően a képviselő-asszony részleteket olvasott fel az ítéletből, kiemelve, hogy az ítélet
szerint a polgármester bűnös költségvetési csalás bűntettében , valamint folytatólagosan elkövetett
hamis magánokirat felhasználásának vétségében. Kiemeli az Ötv. 2.§ (1) bekezdésének g. pontját,
mely szerint a polgármester tisztsége megszűnik sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása
miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre
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emelkedésének a napjával. A bírósági ítélet megállapította véleménye szerint a sorozatos
törvénysértést. Ugyan a négy rendbeli vétség helyett csak egy rendbeli vétségért adott büntetést a
bíróság, mivel elhúzódott az eljárás, illetve 2013. június 1-jétől megváltozott a törvény és a
polgármesternek kedvezőbb döntés született, ettől még a négy rendbeli vétség megtörtént, a
polgármester a testület többségének a bizalmát elveszítette. Megkérdezi a polgármestert, hogy mi a
végzettsége, mert többfélét hallottak már, pl. vegyész, projektmenedzser. Kéri, hogy mutassa be a
végzettségét igazoló papírokat.
Megkérdezi a polgármestert, hogy ezek után le tudja-e vonni a következtetést, vagyis azt, hogy nem
méltó egy közhivatal betöltésére, aki ilyent követett el. Felteszi a kérdést a polgármesternek, hogy
le kíván-e mondani?
Pollák Tibor polgármester: nem kíván lemondani.
Csaba Sándor képviselő: túlzásnak tartja a képviselő asszony felvetését, nem tudja mire vélni azt.
Felteszi a kérdést, hogy nem lehetne egyszer befejezni ezt? Amíg ezzel foglalkoznak nem haladnak
a falu ügyei.
Szatmári Kornélia képviselő: két szót szeretne szólni mielőtt hazamennek. Megjegyzi, hogy neki
nem fűződik érdeke az ellenségeskedéshez. A bíróság mondott ki dolgokat, ebből le kell vonni a
következtetést.
Pollák Tibor polgármester: kétségtelen, hogy le kellett volna vonnia a következtetéseket és perbe
kellett vonni azokat a munkatársakat, akik rossz helyre könyveltek számlákat. Mert a könyvelést
nem ő végezte, de ő a felelős érte. Ennek ellenére nem kereste azokat a lehetőségeket, hogy perbe
vonjon bárki mást. Kijelenti, hogy egyetlen olyan számla nincs, ami valótlan lenne. Nem tartja
magát bűnösnek.
Az ülést berekeszti.
Lengyel Imre képviselő kijelenti, hogy lenne még hozzászólása, de nem tudja megtenni, mivel a
polgármester az ülést bezárta, kéri, hogy ez szerepeljen a jegyzőkönyvben.
k.m.f.
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