JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 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
Csaba Sándor képviselő
Fehér József képviselő (a 3. napirendi pont tárgyalása közben

érkezett)

Németh Ilona képviselő
Szatmári Kornélia képviselő
Előzetes bejelentéssel az ülésről távol maradt:Torda János alpolgármester, Lengyel Imre
képviselő
Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent: Baumann Anita Gabriella jegyző
Meghívottként: Szabó Attiláné óvodavezető
Az ülésen megjelent: 1 fő érdeklődő állampolgár
Pollák Tibor polgármester: megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 4 tagja jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szatmári Kornélia és Csaba Sándor képviselőt megválasztani.
Javasolta, hogy a zárt ülés napirendjei közé vegyék fel a „Helyi Választási bizottság tagjának
megválasztása” napirend tárgyalását, melyhez szóbeli előterjesztést tesznek.
A képviselő-testület jelen levő 4 tagja vita nélkül, egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi
határozatot hozta:
93/2014.(X.06.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 6-ai soros,
NYILVÁNOS és ZÁRT ülés napirendjét:
Nyilvános ülés napirendje:
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Helyi adórendelet felülvizsgálata
4. Közterületek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5.A
Dél-dunántúli
Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
társulási
megállapodásának módosítása
6.A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
7. Az Ádándi Óvoda 2014/2015. évi munkatervének véleményezése
8. Gyógypedagógus biztosítása az óvodában
9. Az óvoda alapító okiratának a módosítása
10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
11. Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két
ülés közti tevékenységégről
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Zárt ülés napirendje
1.Kamatmentes kölcsön iránti kérelmek megtárgyalása
2.Helyi lakásépítési és vásárlás iránti kérelmek megtárgyalása
3.Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 6-ai soros
NYILVÁNOS és ZÁRT ülés jegyzőkönyv hitelesítőit: Szatmári Kornélia és Csaba
Sándor képviselők.
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Csaba Sándor képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: beszámolt arról, hogy a bizottság 2014.
október 3-ai ülésén véleményezte a napirendet és a képviselő-testület felé megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta.
K é r d é s e k, h o z z á s z ó l á s o k:
Németh Ilona képviselő: úgy látja az anyagból, hogy a nyelviskola bérleti díja, valamint a lakbérek
nem időarányosan teljesültek, mi ennek az oka. Az önkormányzati ingatlanok
szennyvízbekötéseknél félévig nem volt teljesítés, ki végzi a munkát? Átereszek építése félévig nem
történt meg, véleménye szerint ezt az útépítés előtt kellett volna elvégezni. Orvosi ügyelet díja nem
lett átadva félévig. Óvodánál időarányosan több a személyi teljesülés.
Baumann Anita Gabriella jegyző: Időarányos a teljesülés, ha mindenki pontosan befizeti, de
általában mindig vannak csúszások, bízik benne, hogy ¾ évnél ezek már nem jelentkeznek. Az
orvosi ügyelet díja valóban nem lett még átutalva, ezt a tartozást beállították a kiegészítő támogatás
iránti igényükbe. Az óvoda működési nagyon visszafogott volt eddig. A személyi kiadásoknál azt
felételezi, hogy a decemberi és az 1-6 havi bérek jelentek meg benne, ez okozott látszatra
időarányosan magasabb teljesülést.
Pollák Tibor polgármester: az önkormányzati ingatlanok bekötését az önkormányzat saját
dolgozói végzik. Az utakra inkább a második félévben használtak fel forrásokat. Egy átereszt
építettek meg, a Selyem utcában. Ezután még az ebbe becsatlakozó csapadékvíz-elvezető rendszert
kell beépíteni, de nem tudja megmondani mikor fog erre sor kerülni. Ezen kívül még a Vásártér
utcai áteresz megépítése volt tervezve, aminek a kivitelezése még nem került sor. A Zalka Máté utca
összetört bekötő átereszét azonban készleten lévő gyűrűvel helyettesítették, ez nem került külön
költségbe. Megjegyzi, hogy problémát súlyos gondokat fog okozni a felszíni csapadékvízelvezető
rendszerek állapota. Jelenleg erre nem tudtak pályázati forrást szerezni. A járási hivatalnak kb. 1-1,5
millió Ft-os kárt jelentett, amit a múltkori nagy esőzősek okoztak a településen.
Németh Ilona képviselő: nagy az eltérés a közüzemi díjaknál is, jóval magasabb a félévi teljesítés.
Az adókintlevőség 35 millió Ft, a közzétett adóslistán kb. 14 millió Ft a kintlevőség. Ez irritálja az
adófizető embereket. Az adóvégrehajtási társulás adóbehajtási munkája nem elég hatékony.
Az előterjesztést elfogadásra javasolja ő is, azzal a megjegyzéssel, hogy, amíg a 2013. év
könyvelését helyre nem teszik, ez sem lehet jó. Főleg a pénzmaradvány és a szennyvízberuházás
vonatkozásában.
Szatmári Kornélia képviselő: a pénzügyi területen feltárt problémák miatt a fegyelmi felelősséget
nem lehet megkerülni. Megnyugvás lenne a hivatal szempontjából és a lakosság felé is, ha
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megtörténne a felelősségre vonás. Iparűzési adó teljesülése kevesebb. Mire lett elköltve az
útkarbantartásra kapott pénz? Ha nem költjük el, akkor a feladatfinanszírozás rendszerében jövőre
elveszítjük ezt a nagyságú támogatást. Szerepel a sportöltöző is azon ingatlanok listáján, ami után
az önkormányzat a viziközmű társulásnak az érdekeltségi hozzájárulást kifizette. Mikor tervezik
oda a szennyvizet bekötni. Közüzemi díjaknál magasabb a teljesítés.
Pollák Tibor polgármester: az útkarbantartásra a második félévben költöttek. A jegyző állítsa
össze, hogy mennyi ment ki rá. A sportöltözőnek a legkisebb a fogyasztása a listán szereplő
ingatlanok közül, valószínűleg a legvégén kerül sor a bekötésére, de idén el fog készülni.
Baumann Anita Gabriella jegyző: a közüzemi díjak teljesülése múlt évben is több volt, mint amit
idén terveztek. Úgy véli a költségvetési egyensúly miatt alultervezték ezt a kiadást.
Szabó Attiláné óvodavezető: elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásánál jóváhagyta a testület,
hogy létszámbővítés nélkül, 2014.szeptember 1-jétől 1 fő technikai alkalmazottat pedagógiai
asszisztensnek minősítsek át, mivel a megfelelő végzettséggel rendezik. A hivatal az állami
normatívát a nyár folyamán megigényelte rá, mivel a pedagógiai asszisztens munkakörhöz
támogatást biztosít az állam. Az átsorolást azonban még nem tette meg, ugyanis csak úgy látná
biztosítottnak az átsorolandó személy előzőmunkakörének ellátását, ha egy közfoglalkoztatottat
biztosítani az önkormányzat az intézmény részére.
Pollák Tibor polgármester: a jövő évi közfoglalkoztatási keretet úgy kell kialakítani, hogy legyen
erre lehetőség. Meg kell vizsgálni, hogy van-e a közfoglalkoztatottak között, aki erre a feladatra
bevonható. Ez a kérdés nem a testületre tartozik, szakmai és munkáltatói feladat, hogy az átsorolást
megtegyék, végre kell hajtani a testület határozatát, az óvodavezető pedig egyeztessen vele, hogy a
jelenlegi közfoglalkoztatottak között van-e olyan, akit az óvodai feladatokba bele lehet vonni.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 4 tagja 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg

94/2014.(X.06.)Kt. határozat
A képviselő-testület az önkormányzat, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
és az Ádándi Óvoda gazdálkodásának 2014.első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő:intézkedést nem igényel
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Pollák Tibor polgármester javasolta a rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztettek szerint.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 4 tagja 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:
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Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

8/2014. (X.07.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Helyi adórendelet felülvizsgálata
Pollák Tibor polgármester: elmondta, hogy a Kormányhivatal felhívása és javaslata alapján a
jogszabályszerkesztés elveinek való megfeleltetés érdekében készült el az új, leegyszerűsített
adórendelet, ami azonban az adómértékek tekintetében semmiféle változtatást nem tartalmaz.
Megérkezett az ülésre Fehér József képviselő.
Fehér József képviselő: Úgy véli, hogy az adórendelettel foglalkozzon a következő testület, felrója
a jegyzőnek, hogy nagyon sok az adókintlévőség.
Németh Ilona képviselő: kérdése, hogy mit kíván tenni a jegyző azért, hogy hatékonyabb legyen az
adóbeszedés.
Baumann Anita Gabriella jegyző: elmondta, hogy az önkormányzat pár évvel ezelőtt csatlakozott
a Balatonföldvári Adóvégrehajtási Társuláshoz, amely ellátja a társulási megállapodás alapján a
jegyző adóbehajtási feladatait. Fel fogja hívni a társulás figyelmét a hatékonyabb adóbehajtásra.
Szatmári Kornélia képviselő: csatlakozik az előtte szólókhoz abban, hogy hatékonyabban kellene
beszedni az adót, jó pár évvel ezelőtt lépéseket kellett volna tenni, reméli, hogy hatékony eszköz
lesz az adóslista közzététele abban, hogy az állampolgárokat ösztönözze a kötelezettségeik
teljesítésében. A rendelet egyszerű, és közérthető, bár minden rendelet ilyen lenne.
Pollák Tibor polgármester: egyetért abban a felszólalókkal, hogy felül kell vizsgálni azokat a
jelenlegi módszereket, amik a helyi adóbehajtással kapcsolatosak, mert úgy látszik, hogy nem elég
hatékonyak. Az erre vonatkozó előterjesztést még ebben az évben, vagy jövő év elején tárgyalni
kell. Javasolja a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem
fogadta el az előterjesztett helyi adókról szóló felülvizsgált rendelet-tervezetet, mivel nem volt meg
a rendelet elfogadásához szükséges, azaz: 4 igen szavazat.
4. Közterületek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Pollák Tibor polgármester: elfogadásra javasolja az előterjesztett rendelet-tervezetet, azzal a
megjegyzéssel, hogy jó lett volna, ha ezt már múlt évben az új utcanevek elfogadása előtt
megalkotják.
Szatmári Kornélia képviselő: a rendelet-tervezet rendelkezik a házszámozásról is, ezzel
kapcsolatban szeretné elmondani a véleményét, még pedig azt, hogy több utcában valós probléma,
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hogy kaotikus a jelenlegi házszám kiosztás. Ilyen pl. a Petőfi vagy az Etelköz utca. Többször is
említette már ezt a problémát, ami ahhoz vezethet, hogy postai küldemények elkeverednek, vagy a
mentő nem tudja hova menjen.
Németh Ilona képviselő: már az utcanév változtatásokkor is szóvá tette, hogy az akkor érintett
utcákban egyben a házszámozás rendezését is el lehetett volna végezni.
Baumann Anita Gabriella jegyző: a házszámozás megváltoztatására külön képviselő-testületi
döntés szükséges.
Pollák Tibor polgármester: valóban felvetődött már ez a probléma többször is, véleménye szerint
neki kell állni és szisztematikusan felülvizsgálni a rossz számozásokat, és helyre tenni azokat.
Azonban mindez egy jövőbeli feladat-ellátásra vonatkozik, jelenleg pedig az ezt megalapozó
rendeletet tárgyalják, aminek javasolja az elfogadását.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

9/2014. (X.07.) önkormányzati rendeletét
a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító
megállapodásának módosítása

Önkormányzati

Társulás

társulási

Csaba Sándor képviselő: megkérdezte, hogy mikor ér Ádándra a fejlesztés, ugyanis olvasta, hogy
van már pár falu, ahol ez megkezdődik, de Ádánd nem volt közöttük. Többször módosították már
ezt a megállapodást, látja, hogy most is csak egy pár szó, vagy mondat miatt kell ezt most megtenni.
Németh Ilona képviselő: a választás után úgy is kell majd módosítani ezt a társulási megállapodást,
mert a delegált tagok meg fognak változni.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel a megállapodás módosítását az előterjesztettek
szerint.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 2 igen, 3 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

95/2014.(X.06.)Kt. határozat
A képviselő-testület a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának előterjesztett
módosítását nem fogadja el, mivel nem volt meg az elfogadásához
szükséges minősített többség.
Felelős: polgármester
Határidő: a társulás tájékoztatására: 2014. október 15.
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6.A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
elfogadása
Szatmári Kornélia képviselő: olvasta az előterjesztésben, hogy a beruházás támogatási intenzitása
71 %-ról 92 %-ra nőtt, ezért kell-e most a módosítást elfogadni.
Németh Ilona képviselő: hogyan érinti pénzügyileg az önkormányzatot a társulási megállapodás
módosítása. Szeretné tudni magyarul, világosan, hogy mennyi pénzbe kerül ez Ádándnak. Tagdíjat
fizetünk-e a társulásnak.
Pollák Tibor polgármester: A módosításokat nem a támogatás intenzitás növekedése miatt kell
elvégezni. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy nem kell az önkormányzatnak pénzügyileg
hozzájárulni, a megvalósíthatósági tanulmány is arról szól, hogy a hulladék válogatásából,
újrahasznosításából származó bevételeket visszaosztják. Tagdíjat nem fizetünk.
Javasolja a előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg

96/2014.(X.06.)Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a mellékelt Társulási Megállapodás módosítást az abban
foglaltakkal jóváhagyja, annak rendelkezéseit a településre nézve teljes egészében
kötelezőnek ismeri el. A feladatok megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást
tudomásul veszi, és azt vállalja viselni.
2./ Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja,
hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-1.1.1/2F/0911-2012.-0006. pályázati konstrukció keretében benyújtott „Dél - Balaton és Sióvölgy
Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi
Regionális Hulladék kezelőtelep fejlesztése című pályázati anyaghoz készített és
átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: RMT)
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az átdolgozott RMT-ben
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, elfogadta, és
annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
befejezését követő minimum 5 évig.
3./ Ádánd Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával nyilatkozatot tesz,
hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került
KEOP-1.1.1/2F/09-11
kódszámú,
„Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Dél-Balatoni és Sióvölgy
Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi
Regionális Hulladék kezelőtelep fejlesztése” nevű II. fordulós pályázaton kívül az
adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése)
Ádánd település Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási
konstrukcióban.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási
Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt módosított Társulási Megállapodás aláírására.
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Felelős: Pollák Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
7. Az Ádándi Óvoda 2014/2015. évi munkatervének véleményezése
Németh Ilona képviselő: a munkaterv a köznevelési törvény előírásainak minden pontjában
megfelel.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi az óvodai munkaterv elfogadását.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg

97/2014.(X.06.)Kt. határozat
Az Ádándi Óvoda 2014/2015. évi munkatervének véleményezése
1.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvoda
2014/2015. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
2.) A képviselő-testület a nyári szünet időtartalmát a munkatervben jelzettek
szerint jóváhagyja.
Felelős: óvodavezető
atáridő: értelemszerűen
8. Gyógypedagógus biztosítása az óvodában
Németh Ilona képviselő: javasolja, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület az óvodában a
gyógypedagógus megbízási szerződés alapján való foglalkoztatásához, heti egy alkalom ilyen célú
foglalkozásokból véleménye szerint nem elegendő, mindenképpen szükséges a 3 alkalommal való
foglalkoztatás, az erre rászoruló sajátos igényű gyermekeknek.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra teszi fel 1 gyógypedagógus megbízási szerződéssel való
foglalkoztatását az óvodában, a sajátos igényű gyermekek ellátása érdekében a 2014/2015-ös
nevelési évre vonatkozóan.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg

98/2014.(X.06.)Kt. határozat
A képviselő-testület hozzájárul az Ádándi Óvodában 1 gyógypedagógus
alkalmazásához a 2014/2015 nevelési évben, megbízási szerződés alapján.
(Óradíj bruttó 5.000,-Ft, ami az utazási költséget is magába foglalja.)
Felelső: megbízási szerződésmegkötésére: óvodavezető
Határidő: azonnal
9. Az óvoda alapító okiratának a módosítása
Németh Ilona képviselő: támogatja az előterjesztés szerinti módosítását az óvoda alapító
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okiratának, mivel az önkormányzat is jobban jár, ha más településről is járhatnak gyermekek az
ádándi óvodába.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg

99/2014.(X.06.)Kt. Határozat
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az ádándi Óvoda Alapító Okiratában az következő
módosítást hagyja jóvá:
A 19. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
19.Az intézménybe felvehető maximális létszám részletezve:
Óvodai csoportok száma: 3, férőhely: 75 fő
Szabad
férőhely
esetén
az
intézmény
közigazgatási területén kívüli településekről is
felvehet gyermekeket.
Határidő: azonnal
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző
10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
Németh Ilona képviselő: az a kérdése, hogy a most pályázatot benyújtó hallgatók mikortól fogják
kapni a támogatást.
Baumann Anita Gabriella jegyző: elmondta, hogy a pályázati kiírás szerint az ösztöndíj 2015.
évre vonatkozik, vagyis a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére .
Pollák Tibor polgármester: elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg:

100/2014.(X.06.)Kt. határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
való csatlakozásról
1. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy csatlakozni kíván az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
2.A képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak
megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot
aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2014. október 1.
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11. 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 határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban látja, hogy nem lett
végrehajtva a testületnek az a határozata, ami az egyesületek támogatásáról szól, továbbá a
pénzügyi rendezetlenség született intézkedési tervnek sem lett végrehajtva az a pontja, ami a
vagyonkataszter elkészítésének megrendeléséről szól, kérdezi a polgármestert, hogy mikor kívánja
aláírni az erre vonatkozó szerződést.
Pollák Tibor polgármester: akkor írja alá, hogy ha látja rá a megfelelő pénzügyi fedezetet.
Ugyanez vonatkozik az egyesületek támogatására is, az önkormányzatnak először a kötelező
feladatait kell ellátni.
Németh Ilona képviselő: véleménye szerint kell, hogy legyen pénze az önkormányzatnak, hiszen
most folytak be az adópénzek, akkor hol vannak azok. Kérdése a jegyzőhöz, hogy indított-e
fegyelmi eljárást a hivatal érintett alkalmazottjával szemben, a zárszámadással és a könyveléssel
kapcsolatos problémák kiderülése után.
Baumann Anita Gabriella jegyző: elmondja, hogy az augusztus végi testületi ülésen tájékoztatta
már a testületet, hogy jogszabályi rendelkezések alapján a fegyelmi eljárás megindításához, illetve a
vizsgálat lefolytatásához szükséges fegyelmi biztost esetükben a képviselő-testület tagjai közül kell
kijelölnie a polgármesternek. A polgármester felkérésére ezt nem tette meg. Ezt követően a
Kormányhivatal szakmai állásfoglalását kérte az ügyben, aki arról tájékoztatta, hogy a
polgármesternek a kijelölést meg kell tennie, ha képviselő-testület tagjai között van kijelölhető tag.
Az állásfoglással együtt újabb megkeresést intézett a polgármesterhez, azonban ő a fegyelmi biztos
kijelölését még nem tette meg.
Pollák Tibor polgármester: a kijelölést nem fogja megtenni, ugyanis az ő meglátása, és álláspontja
szerint a képviselő-testület tagjai közül nincs kijelölhető tag, mert összeférhetetlenek, és szakmailag
sem felelnek meg, véleménye szerint a Kormányhivatalnak kell erre megfelelő embert kijelölnie,
forduljon a jegyző ez ügyben a Kormányhivatalhoz, ha pedig nem akkor az új képviselő-testület,
vagy az új polgármester kijelölheti a fegyelmi biztost. Ő jelen pillanatban a képviselő-testület tagjai
közül senkit nem talál erre alkalmasnak.
Németh Ilona képviselő: Ez más munkahelyen nem fordulhatna elő, hogy valakit nem vonnak
felelősségre, az általa elkövetett hibák miatt, a polgármestert ezért súlyos felelősség terheli.
Szatmári Kornélia képviselő: egyetért az előtte szólóval a fegyelmi biztos kijelölésével
kapcsolatban egyértelmű jogszabály-előírások vannak, nem a polgármester dönti el, hogy ki
összeférhetetlen, és ki nem. Kérdése, hogy a szennyvíz-intenzitás támogatás növelő pályázattal
kapcsolatban milyen intézkedések történtek.
Baumann Anita Gabriella jegyző: polgármester úr megkötötte a szerződést a képviselő-testület
felhatalmazása alapján a vagyonértékelés elvégzésére kijelölt céggel. A cég munkatársai
megkezdték a munkát, helyszíni bejárást is végeztek, és a vagyonértékelés elvégzéséhez szükséges
dokumentumokat is megkapták. Az anyagot október 31-éig készítik el.
Szatmári Kornélia képviselő: mi az akadálya annak, hogy a képviselő-testület által megszavazott
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civil szervezetek támogatását még nem fizettük ki,amikor döntöttek róla nem volt erről szó, hogy
nincs pénz.
Pollák Tibor polgármester: Amikor a képviselő-testület elfogadta a költségvetést akkor 7 millió
forint „forráshiánnyal” fogadta el, az erre beadott kiegészítő állami támogatás iránti igényünket még
nem bírálták el. Elsősorban a kötelező feladatokat kell ellátni, és az ezekre érkező számlákat kell
kifizetni.
Németh Ilona képviselő: jelentkezni kell az adóbevételeknek, a 7 millió forintnak nem szabadna
hiányoznia, pénznek kell lenni, ott van a 21 millió forintos pénzmaradvány is.
Baumann Anita Gabriella jegyző: megjegyzi, hogy ahogy érkeztek az adóbevételek, (persze nem
10-20 millió forintokról van szó) úgy fizették ki az aktuális vagy az elmaradt számláikat, továbbá
megjegyzi, hogy a pénzmaradvány rendelkezésre áll, azonban ezek konkrét feladatra vannak
elkülönítve, pl. a szennyvíz beruházás, ill. DRV eszközhasználati díja a rekonstrukciós
munkálatokra, ezek a működésbe nem vonhatóak be.
Szatmári Kornélia képviselő: a polgármester szabadság felhasználásával kapcsolatban más
szerepel a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban, és más a polgármester szabadság
felhasználásáról szóló beszámolójában. Mi ennek az oka.
Pollák Tibor polgármester: elmondta, hogy ő jelenleg is szabadságon van, és pénteken, azaz:
október 10-én fog lejárni az erre a ciklusra számára jóváhagyott 45 nap szabadság.
Németh Ilona képviselő: javasolja, hogy ne fogadják el a határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót a 85-ös határozat 3.) pontja, valamint a 66-67-es határozatok vonatkozásában, a
beszámolók többi részét, és a szociális bizottság beszámolóját elfogadásra javasolja.
Pollák Tibor polgármester: szavazásra tette fel Németh Ilona képviselő módosító javaslatát a
napirend elfogadásával kapcsolatban.
A polgármester javaslatára képviselő-testület jelen levő 5 tagja 3 igen, 2 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi döntést hozta meg

101/2014.(X.06.)Kt. Határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester és a Szociális
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, valamint a
polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló szóbeli és írásbeli előterjesztését
jóváhagyólag elfogadja.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a 66/2014.(VII.23.)
Kt. határozat, 67/2014.(VII.23.) Kt. határozat, és a 85/2014.(VIII.27.)Kt.
végrehajtásáról szóló 3. pont kivételével fogadja el.
Pollák Tibor polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
Pollák Tibor

polgármester
Szatmári Kornélia
jegyzőkönyv-hitelesítő

Baumann Anita Gabriella

jegyző
Csaba Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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