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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015.február 5-én tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.február 5-én megtartott NYILVÁNOS, SOROS üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:

17.00 óra

Jelen vannak:

Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző

Meghívottak:

Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr.Huszárné Dr.Bodor Tünde Siófoki Járási Hivatalvezető

Távol maradt:

-

Az ülésen megjelent:

2 fő érdeklődő állampolgár

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző Ádándi KÖH

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének februári soros ülésén
megjelenteket: képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét, meghívott
vendégeinket, külön köszöntöm Dr. Huszárné Dr. Bodor Tündét a Siófoki Járási Hivatal Vezetőjét,
valamint településünk megjelent lakóit.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából,
mindenki, azaz 7 képviselő jelen van.
Az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
és a zárt ülés jegyzőköny-hitelesítőinek Lengyel Imre és Harta János képviselőket javaslom
megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
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Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
3/2015.(II.05.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2015.február 5-ei soros és azt azt követő zárt ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Lengyel Imre és Harta János képviselőket
megválasztotta.
NAPIRENDEK ELFOGADÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirend elfogadását. A napirend
elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint vita nélkül, egyszerű többséggel elfogadott határozattal
történik.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
4/2015.(II.05.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015. február 5-ei soros, nyilvános
ülés napirendjét:
Nyilvános ülés napirendje:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Az Ádándi Óvoda alapító okiratának a módosítása
2015. évi munkaterv jóváhagyása
A polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadása
Az önkormányzat 2015. évi költségvetést meglapozó döntések
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezete (I. változat)
Egyebek
- Bankszámlaszerződésre vonatkozó ajánlat
- Nemzetiségi együttműködési szerződés felülvizsgálata
- Egyebek, bejelentések

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015. február 5-ei soros, zárt ülés
napirendjét:
Zárt ülés napirendje

1.)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések – személyi
kérdések

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
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1.) Az Ádándi Óvoda alapító okiratának a módosítása
Szatmári Kornélia polgármester:
Az írásos előterjesztéshez fűzött rövid szóbeli kiegészítést. Javasolta az alapító okirat
módosításának határozati javaslat szerinti elfogadását.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
5/2015.(II.05.) Kt. határozat
1. A képviselő-testület az Ádándi Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. számú
mellékletét képező Módosító Okirat szerint módosítja és a határozat 2. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítás következtében szükséges
intézkedések megtételére, az okiratok aláírására.
3.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okiratnak a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
4. A Képviselő-testület felkéri továbbá az intézményvezetőt, hogy az intézmény
Nevelési Programját a sajátos nevelés igényű gyerekek tekintetében az alapító
okiratnak megfelelően 2015. március 31-éig dolgozza át.
Határidő: 3. pont: 8 napon belül
4. pont: március 31.
Felelős: 3. pont jegyző
4. pont: intézményvezető
2.) 2015. évi munkaterv jóváhagyása
Szatmári Kornélia polgármester:
Van valakinek más javaslata, kiegészíteni valója az előterjesztett munkatervhez? Ha nincsen, akkor
elfogadásra javasolja a képviselő-testület 2015. évi munkatervét az előterjesztés szerinti
tartalommal.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
6/2015.(II.05.) Kt. határozat
A képviselő-testület 2015. évi munkatervét jóváhagyta.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: Értelem szerint
3. A polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadása
Baumann Anita Gabriella jegyző:
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Ismertette a szabadságolási terv elkészítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
Németh Ilona alpolgármester:
Örül neki, hogy konkretizálta a jogszabály a polgármesterek szabadságára, szabadságának kiadására
vonatkozó előírásokat, mert az előző időszakban több gondot okozott a konkrét szabályozás hiánya.
Lengyel Imre képviselő:
Helyesli, hogy elkészült a szabadságolási terv.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja a szabadságolási ütemterv elfogadását. Kijelenti, hogy a jövőben szabadságmegváltásra
nem fog igényt tartani.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
7/2015.(II.05.) Kt. határozat
"A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szatmári Kornélia
polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja, s
az abban foglalt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. §-a alapján, a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi időarányosan.
A 2015. évi 44 nap szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap
Tervezett napok/mettől
Napok száma
meddig
Január

-

-

Február

6,13,20

3

Március

3,9

2

Április

1,8,16

3

Május

4,11,18

3

Június

1,11,18

3

Július

2,3,6

3

Augusztus

10-14,17-21

10

Szeptember

1,2

2

15,16

2

Október

6
November

2,3,4

3

December

1-4,21-24,28-29
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Összesen:
Határidő:
Felelős:

44

értelem szerint
Szatmári Kornélia polgármester
Baumann Anita Gabriella jegyző a szabadság nyilvántartására

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetést meglapozó döntések. Az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének tervezete (I. változat)
Szatmári Kornélia polgármester:
A költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig kell benyújtani be a képviselő-testületnek. Ahhoz,
hogy ez megszülessen,szükséges ez az előkészítő ülés.
A 2015. évi költségvetés összeállításánál fő és elsődleges szempontunk az, hogy a költségvetés
kiadásait a rendelkezésre álló és ténylegesen realizálható bevételeink alapján tervezzük meg. A
költségvetés forráshiányt nem tartalmazhat. El kell kerülni, hogy likviditási gondokból adódóan
kifizetetlen számlák halmozódjanak fel, veszélyeztetve ezáltal a település biztonságos
üzemeltetését.
A bevételeink nem teszik lehetővé, hogy jelentősebb átalakítások nélkül a fenti célunkat elérjük.
Ugyanakkor a település érdekében meg kell valósítani a mindennapi üzemeltetési feladatok mellett
több fejlesztést is.
A költségvetés első tervezetét összeállítottuk. A működési költségvetésünk egyenlege azonban
annak ellenére mínuszban van még, hogy a dologi kiadásainkat a lehető legszűkebbre szabva
állítottuk be, a hiány így is 4.925 e Ft.
Ebben az évben el akarom kerülni, hogy megismétlődjön a múlt évi helyzet, mikor is csak
kiegészítő állami támogatás elnyerésével tudtuk rendezni az adósságainkat. Arra kell törekedni,
hogy ebben a költségvetésben ne legyen hiány.
Az előterjesztésben felvetettem, hogy milyen átalakításokra, költségcsökkentő, vagy éppen bevételt
növelő intézkedésekre gondoltam, továbbá vázoltam fejlesztési elképzeléseimet is. Kérem, hogy
képviselő-testület vitassa meg ezeket a javaslatokat. Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság február
2-ei ülésén tárgyalta.
a.) Helyi szociális rendelet felülvizsgálata

Szatmári Kornélia polgármester:
A szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Február 28-áig meg kell
alkotni a települési segélyt szabályozó helyi rendeletünket. Ehhez szeretnének most egy keretet
megszabni.
Pénzügyi Bizottság elnökét felkéri, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A segélyezés, szociális ellátások felülvizsgálatával kapcsolatban az a javaslata, hogy a jegyző úgy
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készítse elő a szociális rendelet tervezetet, hogy abban a települési segély keretében csak a szociális
törvény által kötelezően előírt, vagyis a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott
rendkívüli támogatás szerepeljen.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra teszi fel a Pénzügyi
Bizottság javaslatát.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
8/2015.(II.05.) Kt. határozat
A segélyezés, szociális ellátások felülvizsgálatával kapcsolatban a jegyző úgy
készítse elő a szociális rendelet tervezetet a február 19-ei ülésre, hogy abban a
települési segély keretében csak a szociális törvény által kötelezően előírt, vagyis a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendkívüli
támogatása szerepeljen.
Határidő: soron következő ülés (február 19.)
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző a rendelet-tervezet elkészítéséért
b.) Időskorúak szemétszállítási díjkedvezményének átalakítása

Szatmári Kornélia polgármester:
Jelenleg a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletben szabályozzák az időskorúak
szemétszállítási díjkedvezményét, alábbiak szerint: „Az önkormányzat kedvezményként biztosítja a
mindenkori 60 l-es edényzet bruttó díjának az 50%-át az alábbi 70 évnél idősebb, egyedülálló,
illetve házastársával élő személyek részére: a.) amennyiben állandó bejelentett ádándi lakcímmel
rendelkezik, b.) és házastársán kívül nincs vele közös háztartásban élő hozzátartozója, kivéve a 25
évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek.”
Az előterjesztésben az a javaslat szerepelt, hogy szüntessék meg ezt a díjkedvezményt. A Pénzügyi
Bizottság ehhez képest módosító javaslatot fogalmazott meg. Felkéri az elnökét, hogy ismertesse
azt.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy az időskorúak szemétszállítási díjkedvezményének szabályozása a
hulladékkezelési közszolgáltatási rendeletből kerüljön ki és a helyi szociális rendelet keretében
kerüljön kor és jövedelemfüggő, a lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatásként szabályozásra.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata?
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Fehér József képviselő:
Véleménye szerint mikor ilyen gondokkal küzd az önkormányzat, hogy a hiány megszüntetése
érdekében akár létszámot kell leépíteni, akkor nem engedheti meg magának, hogy ilyen plusz
kiadásokat felvállaljon.
Lengyel Imre képviselő:
Ilyen szociálisan érzéketlennek nem lehet lenni egy képviselőnek. Az idős emberek tízezreket
fizetnek pl. a gyógyszereikre, minden támogatás jól jön nekik. Nem olyan veszélyes szerinte az
önkormányzat anyagi helyzete, be kell szedni az adókintlevőséget.
Németh Ilona alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, amit azért fogad el, mert akinek 100 ezer Ft feletti
nyugdíja van, az nem szorul rá a szemétdíj támogatásra, de a kisnyugdíjasok kérelmezhetnék a
támogatást. Az adókintlevőségek majdani beszedésére nem lehet a költségvetést biztonságosan
alapozni.
Szatmári Kornélia polgármester:
A Pénzügyi Bizottság javaslata nem szünteti meg az idősek szemétdíj támogatási rendszerét, csak
jövedelemfüggővé alakítaná. Fel van készülve rá, hogy lesznek olyan intézkedések, amik esetleges
nemtetszést váltanak ki, de nem látja a lehetőségét, hogy ennél bőkezűbb legyen az önkormányzat.
A költségvetésbe nem lehet vélelmezett bevételeket berakni, azzal kell számolni, ami valóban
befolyik.
Lengyel Imre képviselő:
Név szerinti szavazás elrendelését kéri a módosító indítványával kapcsolatban, ami így hangzik: ne
változtassak az idősek szemétszállítási díjkedvezményének az eddigi rendszerén, azt továbbra is
változatlan formában biztosítsák.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ki ért egyet azzal, hogy Lengyel Imre képviselő módosító indítványáról név szerinti szavazással
döntsenek?
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
9/2015.(II.05.) Kt. határozat

Az időskorúak szemétszállítási díjkedvezményének szabályozása napirend
tárgyalása során Lengyel Imre képviselő módosító indítványáról - ami így hangzik:
„ne változtassak az idősek szemétszállítási díjkedvezményének az eddigi rendszerén,
azt továbbra is változatlan formában biztosítsák” – a képviselő-testület név szerinti
szavazással dönt.
Ezt követően szavazásra teszi fel Lengyel Imre képviselő módosító indítványát, s elmondja, hogy a
név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a tagok nevét, s azok a nevük
felolvasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak. Igennek az szavazzon, aki a
módosító indítvánnyal egyetért:
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Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem

A polgármester megállapította 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 1 igen, 6 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
10/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület Lengyel Imre képviselő módosító indítványát - ami így
hangzik: „ne változtassak az idősek szemétszállítási díjkedvezményének az eddigi
rendszerén, azt továbbra is változatlan formában biztosítsák” - elvetette.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ezt követően szavazásra teszi fel Fehér József képviselő módosító indítványát, ami így hangzik:
„törölje el a képviselő-testület teljesen az idősek részére eddig biztosított szemétszállítási
díjkedvezményt”.
A polgármester megállapította 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 1 igen, 6 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
11/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület Fehér József képviselő módosító indítványát, - ami így hangzik:
„törölje el a képviselő-testület teljesen az idősek részére eddig biztosított
szemétszállítási díjkedvezményt” - elvetette.
Szatmári Kornélia polgármester:
Végül szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát, ami így hangzik: „az
időskorúak szemétszállítási díjkedvezményének szabályozása a hulladékkezelési közszolgáltatási
rendeletből kerüljön ki és a helyi szociális rendelet keretében kerüljön kor és jövedelemfüggő, a
lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatásként szabályozásra.”
A polgármester megállapította 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 5 igen, 2 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
12/2015.(II.05.) Kt. határozat

Az
időskorúak
szemétszállítási
díjkedvezményének
szabályozása
a
hulladékkezelési közszolgáltatási rendeletből kerüljön ki és a helyi szociális rendelet
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keretében kerüljön kor és jövedelemfüggő, a lakásfenntartáshoz kapcsolódó
támogatásként szabályozásra.
Határidő: soron következő ülés (február 19.)
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző a rendelet-tervezet elkészítéséért
c.) Idősek karácsonya
Szatmári Kornélia polgármester:
Ha már az idősek részére nyújtott támogatásoknál tartunk, akkor itt szeretném felvetni, hogy az
előterjesztettekhez képest a Pénzügyi Bizottság az Idősek karácsonyára tervezett összeg emelését
javasolta.
Felkéri az elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy az idősek karácsonyi támogatására 150 e Ft helyett 300 e Ft-ot
tervezzenek a költségvetésben.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata?
Fehér József képviselő:
Nem ért egyet a 300 e Ft-os javaslattal, sőt az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel csak azt
tudná elképzelni, hogy az időseket karácsonykor vendégül látják (tea, pogácsa), s az óvodások,
iskolások adnak egy műsort. Maximum 50 e Ft-ot tud elképzelni a költségekre.
Németh Ilona alpolgármester:
A múlt évben 150 e Ft volt jóváhagyva a költségvetésben az idősek vendégül látására egy műsoros
esten belül. Javasolja idén tervezzenek 300 e Ft-tal és talán idén is tudnak év végén adni az
időseknek egy kis pénzt.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel Fehér József képviselő módosító indítványát, ami így hangzik: „150 e Ft
helyett 50 e Ft-ot tervezzenek az idősek karácsonyi ünnepségére és ebből az összegből vendégeljék
meg az időseket.” Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapította 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 1 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
13/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület Fehér József képviselő módosító indítványát, - ami így hangzik:
„150 e Ft helyett 50 e Ft-ot tervezzenek az idősek karácsonyi ünnepségére és ebből
az összegből vendégeljék meg az időseket.”” - elvetette.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az eredetileg az előterjesztésben szereplő javaslatot, ami így hangzik: „150 e
Ft-ot tervezzenek az idősek karácsonyi ünnepségére”. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapította 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 1 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
14/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület a kiküldött előterjesztésben szereplő javaslatot - ami így
hangzik: „150 e Ft-ot tervezzenek az idősek karácsonyi ünnepségére” - elvetette.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, ami így hangzik: „az idősek karácsonyi
támogatására 150 e Ft helyett 300 e Ft-ot tervezzenek a költségvetésben.” Aki ezzel egyetért
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapította 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
15/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az idősek karácsonyi támogatására 150 e
Ft helyett 300 e Ft-ot tervezzenek a költségvetésben.
d.) Szociális étkezés térítési díjainak felülvizsgálata, díjkedevzmény rendszerének átalakítása
Szatmári Kornélia polgármester:
Az előterjesztett anyaghoz képest a következő változásról tájékoztatja a testületet: megszűnt az
intézményi térítési díjak számításának az a módja, amely a térítési díjat a szolgáltatási önköltség és
az állami támogatás különbözetében rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi
térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.
Az étkezés számított önköltsége: 810,- forint/adag, a szállítás önköltsége: 55 forint/szállítás volt.
A Pénzügyi Bizottság javaslata az intézményi térítési díjra 590,-Ft/adag volt, új javaslat a fentiek
tükrében 645,-Ft/adag. A Szállítással kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy
szállítást mindenki fizeti, nincs kedvezmény, új javaslata az, hogy a szállítási kedvezmények
maradjanak meg azoknak, akiknek a jövedelmük 85.501,- Ft alatt van.
Javasolt kedvezmények: 85.500,-Ft/hó jövedelem felett teljes árat kellene fizetni, 57.001 – 85.500,Ft jövedelem között 575,-Ft-ot, 28.501 – 57.000,-Ft jövedelem között 350,-Ft-ot, 28.500,- alatti
jövedelemnél 200,-Ft-ot, tehát az intézményi térítési díj és a fenti díjak közötti összeget
kedvezményként biztosítanák a szociális étkezők részére.
Szavazást javasol a szociális étkezés intézményi térítési díjáról (645,-Ft/adag), a szállítás díjáról
(50,-Ft), arról, hogy a szállításból legyenek-e kedvezmények (ingyenes szállítás, akiknek a
jövedelmük 85.501,- Ft alatt van), továbbá szavazást javasol a térítési díjkedvezményekről az
ülésen kiosztott előterjesztés szerint.

12
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
16/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület a szociális étkezés és ebédszállítás Intézményi térítési díját
2015. március 1-jétől az alábbiak szerint javasolja meghatározni:
a.)Szociális étkeztetés: 645,-Ft/nap
b.)Ebédszállítás költsége: 50,-Ft/szállítás/ingatlan
Az elfogadott javaslatokat a jegyző a február 19-ei ülésre készítendő szociális
rendelet módosítás során vegye figyelembe.
Határidő: soron következő ülés (február 19.)
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző a rendelet-tervezet elkészítéséért
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
17/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület a következőképp javasolja megállapítani a szociális étkezés
térítési díjkedvezményeit:
Az ellátást igénybe vevő egy főre eső jövedelme Fizetendő térítési díj Ft/adag

28.500,- alatti
200,-Ft (kedvezmény:445,-Ft)
28.501 – 57.000,350,-Ft (kedvezmény: 295,-Ft)
57.001 – 85.500,575,-Ft (kedvezmény: 70,-Ft)
85.501,-feletti
645,-Ft
Az elfogadott javaslatokat a jegyző a február 19-ei ülésre készítendő szociális
rendelet módosítás során vegye figyelembe.
Határidő: soron következő ülés (február 19.)
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző a rendelet-tervezet elkészítéséért
e.) Idősek nappali ellátásának a megszüntetése
Szatmári Kornélia polgármester:
Hosszú évek óta vetődik fel évről évre az önkormányzat fenntartásában működő Idősek Klubja
jövője, illetve fenntarthatóságának a kérdése. Míg 10 – 15 évvel ezelőtt 30 fő volt az engedélyezett
férőhelyek száma, addig 2011-ben ezt a Kormányhivatal az újonnan kiadott működési engedélyben
ezt már csak 15 főben határozata meg, tekintve a folyamatosan fogyatkozó ellátotti létszámot.
Jelenleg elértünk oda, hogy oly mértékben lecsökkent a létszám, hogy csak 6 főre igényelhettünk
normatívát.
De nemcsak a létszámcsökkenés jelent problémát az intézmény működtetésénél, hanem az, hogy a
jogszabályi előírások szerint az 1 fő gondozónő mellett egy felsőfokú végzettségű
intézményvezetőre is szükség lenne, ami lássuk be 6 gondozott mellett vállalhatatlan és
finanszírozhatatlan elvárás.
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Emellett ez az ellátási forma már évek óta nem tartozik önkormányzatunk kötelező feladatai közé.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy az idősek nappali ellátásának biztosítását (ami nem tartozik a kötelező
feladatok közé) szüntess meg 2015. április 1-jétől az önkormányzat, tekintve az egyre csökkenő
kihasználtságot (jelenleg 6 fő) és az ebből eredő finanszírozási gondokat.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata?
Fehér József képviselő:
Támogatja az idősek klubja, mint nappali ellátási forma megszüntetést.
Németh Ilona alpolgármester:
Szintén támogatja az idősek nappali ellátásának a megszüntetést, mivel már csak hatan veszik
igénybe ezt a szolgáltatást.
Lengyel Imre képviselő:
Az idősek nappali ellátásának megszüntetésével egyetért.
(Mater Zsolt képviselő az ülésről 18.30-kor távozott. A képviselő-testület létszáma a továbbiakban 6
fő.)
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a következő javaslatot: az idősek nappali ellátásának biztosítását (ami nem
tartozik a kötelező feladatok közé) szüntesse meg 2015. április 1-jétől az önkormányzat, tekintve az
egyre csökkenő kihasználtságot (jelenleg 6 fő) és az ebből eredő finanszírozási gondokat. Aki ezzel
egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
18/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az idősek nappali ellátásának
biztosítását 2015. április 1-jétől megszünteti, tekintve az egyre csökkenő
kihasználtságot (jelenleg 6 fő) és az ebből eredő finanszírozási gondokat.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
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f.) Házi segítségnyújtás, mint kötelező alapellátási forma bevezetése
Szatmári Kornélia polgármester:
Az idősek ellátásában minőségi javulást hozna, ha az önkormányzat március 1-jétől biztosítaná a
házi segítségnyújtást a településen élő lakosok számára. Az Idősek Klubjában eddig foglalkozott
gondozó látná el ezt a feladatot, a végzettsége megfelelő hozzá.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javasolja a bizottság az idősek ellátásnak magasabb színvonalú biztosítása érdekében 2015. március
1-jével vezesse be az önkormányzat a házi segítségnyújtást, mint kötelezően biztosítandó
alapellátási gondoskodási formát.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata?
Fehér József képviselő:
Támogatja a javaslatot, az épületet továbbra is fenn tudnák tartani a házi segítségnyújtás mellett a
családsegítőnek és a gyermekjóléti szolgálatnak. Az épület jól felszerelt. Van konyha, fürdőszoba is.
Lengyel Imre képviselő:
A házi segítségnyújtás bevezetésével nem ért egyet. Két szervezet is végzi ezt a feladatot a
településen. Emellett a házi segítségnyújtás szabályai szigorodtak, magasabb pontszám elérése
esetén lehet csak megállapítani a gondozási szükségletet.
Harta János képviselő:
Az Idősek Klubja épületét továbbra is tartsák fenn és működtessék, mert jól felszerelt épület.
Szatmári Kornélia polgármester:
Hangsúlyozza, hogy kötelező alapellátási formáról beszélnek, továbbá kiemeli, hogy fontosnak
tartja, hogy az önkormányzat ne vonuljon ki teljesen az idősek ellátásából. Szavazásra teszi fel a
következő határozati javaslatot: az idősek ellátásnak magasabb színvonalú biztosítása érdekében
2015. március 1-jétől bevezeti a házi segítségnyújtást, mint a szociális törvény által előírt
kötelezően biztosítandó alapellátási gondoskodási formát, 1 fő gondozónő alkalmazásával, akit az
idősek nappali ellátása szakfeladatról vesz át közalkalmazotti munkaviszonyban.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
19/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület az idősek ellátásnak magasabb színvonalú biztosítása
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érdekében 2015. március 1-jétől bevezeti a házi segítségnyújtást, mint a
szociális törvény által előírt kötelezően biztosítandó alapellátási
gondoskodási formát, 1 fő gondozónő alkalmazásával, akit az idősek nappali
ellátása szakfeladatról vesz át közalkalmazotti munkaviszonyban.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
g.) Kapcsolat újság
Szatmári Kornélia polgármester:
Szeretnék beindítani ismét az önkormányzat újságát, a Kapcsolatot. Az Országos Széchenyi
Könyvtártól ISSN számot is igényeltek a kiadványhoz, így a kiadása kevesebbe kerül.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2015-évtől újraindítsa hivatalos lapját a
„Kapcsolat” című újságot, a költségvetés tervezetben ehhez 600 e Ft előirányzat biztosításával
szintén egyetért.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata?
Fehér József képviselő:
Legyen kiadva az újság, csak kevesebb pénzért. Pl. 300 e Ft-ért.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kizártnak tartja, hogy 300 e Ft-ból kijönnének. A karácsonyi szám 180 e Ft-ba került, javasolja a
600 e Ft-os előirányzat elfogadásár, de igyekezni fog, hogy minél takarékosabban jöjjenek ki.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
20/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2015-évtől
újraindítsa hivatalos lapját a „Kapcsolat” című újságot. A költségvetés
tervezetben ehhez 600 e Ft előirányzat biztosításával szintén egyetért.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
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h.) „750 éves Ádánd”rendezvény
Szatmári Kornélia polgármester:
Mindenki látta a múlt ülésen a programtervet, amivel a település 750 éves évfordulóját ünnepelnék.
Az eddig kapott javaslatokat beépíti a programba. A szervezőbizottságot kibővíti a civilek
képviselőivel. Ha nem sikerül plusz támogatást kapni a programok megvalósításra, akkor szűkített
programok kerülnek megvalósításra.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyetért azzal, hogy 2015. évben megrendezésre kerüljön a „750 éves Ádánd” jubileumi
rendezvény sorozat, a költségvetés tervezetben ehhez 500e Ft előirányzat biztosításával szintén
egyetért.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslattal egyetért. Van valakinek más javaslata? (Ha van szavazni kell róla, mint módosító
indítványról, ha nincs, akkor szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot.)
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
21/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2015. évben megrendezésre kerüljön a
„750 éves Ádánd” jubileumi rendezvény sorozat, a költségvetés tervezetben ehhez
500 e Ft előirányzat biztosításával szintén egyetért.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
ZÁRT ÜLÉS ELRENDELÉSE
Szatmári Kornélia polgármester:
Zárt ülést rendelek el a következő napirend, vagyis az önkormányzat 2015. évi költségvetését
megalapozó döntések közül a személyi kérdéseknek a tárgyalására, ami az önkormányzat és az
óvoda létszámkeretét érinti. Kérem, hogy nézők hagyják el a tárgyalóhelyiségét, az előtérben
várakozhatnak. A napirend tárgyalásánál meghívottként az óvodavezető vesz részt.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
Zárt ülés utána nyilvános ülés 4. napirendjének a tárgyalása tovább folytatódott.
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetést meglapozó döntések. Az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének tervezete (I. változat)
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Szatmári Kornélia polgármester:
A zárt ülésen két határozat született, melyeket ismertetett a testülettel:
„22/2015.(II.05.) Kt. határozat

Mivel az óvoda állami feladatfinanszírozása mellett az önkormányzatnak
vállalhatatlanul sok összeget kell biztosítani az intézmény működéséhez (10
millió Ft), ezért a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az óvoda
költségvetésének legalább 3.300 e Ft összegű csökkentését intézményvezető
hajtsa végre, létszámcsökkentés és adható juttatások megvonása által. A
következő ülésre az óvoda költségvetés tervezete már így kerül előterjesztésre
és finanszírozási oldalról az önkormányzat költségvetésébe beépítésre.
Felelős: Szabó Attiláné óvodavezető
Határidő: soron következő testület ülés, illetve március 1.”
„23/2015.(II.05.) Kt. határozat

Továbbá a képviselő-testület úgy határozott, hogy a költségvetés tervezetében
látható 5 millió Ft összegű működési hiány megszüntetése érdekében az
önkormányzat dolgozói közül 1 fő munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló
leépítése szükséges március 1-jétől, ennek végrehajtására felhatalmazta a
polgármestert.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: soron következő testület ülés, illetve március 1.”
i.) Urnafal bővítése
Szatmári Kornélia polgármester:
A fejlesztések közül ezen az ülésen az urnafal bővítésének a kérdését szeretné megbeszélni.
Eredetileg az volt a javaslata, hogy a ravatalozó oldalához építsék az urnafalt, 40 fakkal, azonban
Fehér képviselővel és az alpolgármester asszonnyal megnéztek egyik környező településen egy
ilyen megoldást és arra a következtetésre jutottak, hogy lehet, hogy olcsó ez a megoldás, de nem
szép, nem esztétikus. Így más megoldások után nézett, s arra kért árajánlatot, hogy a meglévő
urnafalat bővítenék egy sorral, ez munkadíjjal és előlapokkal együtt 220 e Ft lenne.
Németh Ilona alpolgármester:
Tulajdonképpen 4 egyes és 2 kettes urnahely lenne kialakítva. A munka sürgős lenne, mert már
nincs szabad urnahely. Utána lesz idő átgondolni, hogy a további bővítéseket mikor és hogyan
oldanák meg.
Fehér József képviselő:
Támogatja a felvetést, szükség van az urnahelyekre, talán ebben az évben elég is lenne ennyi.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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24/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Veres Zoltán egyéni vállalkozó
(Balatonszemes) az önkormányzat által fenntartott köztemetőben a meglévő
helyszíni talapzatra (meglévő urnafal)
2 db, kétszemélyes és 4 db,
egyszemélyes (összesen: 8 férőhelyes) urnaszekrényt állítson. A munka díját
bruttó 220 e Ft-ban határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: soron kívül
j.) A költségvetésről általában

Szatmári Kornélia polgármester:
Megadja a lehetőséget, hogy az előterjesztett költségvetési tervezetről a már tárgyalt kérdéseken
kívül elmondják a képviselők a véleményüket.
Lengyel Imre képviselő:
A közös hivatal költségvetéséből olvasta fel különböző kiadások előirányzatait, majd megkérdezte,
hogy igaz-e hogy kaptak a dolgozók béremelést.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A közös hivatal 2015. évi költségvetését február 29-én együttes ülésen elfogadta Ádánd és
Nagyberény Önkormányzatok Képviselő-testülete. A képviselő-testületek a béreken belül
jóváhagytak egy összeget, amiből munkáltatói intézkedések keretében lehet differenciálni, ugyanis
elhangzott az ülésen, hogy a hivatal dolgozó a minimálbért kapják csak.
Lengyel Imre képviselő:
Hosszan hasonlította össze, különböző előirányzat és hozzájuk tartozó összegek felolvasásával az
önkormányzat 2014. évi és 2015. évi költségvetés tervezetét, megállapítva és kifogásolva, hogy
jelen tervezetben több előirányzat is magasabb összeggel lett betervezve. A kiadások múlt évben
183 millió Ft-tal idén 196 millióval lettek tervezve.
Szatmári Kornélia polgármester:
A költségvetés tervezetét az elmúlt év teljesítésének tényszámai alapján állították össze, nem azt
nézték, hogy mi volt tervezve múlt évben, hanem azt, hogy mi lett kifizetve.
Bene László képviselő:
Felhívja képviselő társa figyelmét, hogy múlt évben alultervezettek lehettek a kiadások, hiszen év
végére 12 millió Ft volt a hiány, aminek rendezéséhez állami segítséget kellett igénybe venni. Ha pl.
5 millió Ft-ba került a közvilágítás, nem lehet ugyanúgy 3 milliót tervezni rá.
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Szatmári Kornélia polgármester:
A vitát lezárja, a költségvetési rendeletet és a fenti döntéseknek megfelelően átdolgozott
költségvetési táblákat a február 19-ei ülésre fogja előterjeszteni.
5.) Egyebek
a.) Bankszámlaszerződésre vonatkozó ajánlat
Szatmári Kornélia polgármester:
Szigetvári Takarékszövetkezet bankszámlavezetésére vonatkozó ajánlatával kereste meg a
képviselő-testületet. Az ajánlatot, a jelenlegi számlavezető OTP kondíciót tartalmazó kimutatással
együtt az előterjesztéshez mellékelték. Nem könnyű a kettőt összehasonlítani, van amiben az egyik
bank jobb, van amiben a másik. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne változtassa meg
számlavezető pénzintézetét.
Fehér József képviselő:
Első látásra szimpatikus a takarék ajánlata, de eszébe jutott egy eset, amiről nemrég hallott, mikor
csődbe ment egy takarékszövetkezet.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
25/2015.(II.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület a Szigetvári Takarékszövetkezet bankszámlavezetésére
vonatkozó ajánlatát megtárgyalta és úgy határozott, hogy számlavezető
pénzintézetét nem kívánja megváltoztatni, bankszámláját továbbra is az OTP Zrtnél vezeti.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: soron kívül
b.) Nemzetiségi együttműködési szerződés felülvizsgálata
Szatmári Kornélia polgármester:
Az Njtv. előírásai szerint a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
megállapodást köt.
A megállapodás a képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat a múlt évben tárgyalta és
elfogadta.
Azonban a jogszabályi előírások szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell
vizsgálni. Fentiek értelmében a jogalkotó rövid időn belül 2 felülvizsgálati kötelezettséget ír elő,
vagyis a választásokat követő évben is felül kell vizsgálni a megállapodásokat január 31-ig!
Az eltelt idő nem ad okot, hogy bármiféle változást kezdeményezzünk a megállapodással
kapcsolatban.
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A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
26/2015.(II.05.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta az Ádánd
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési
feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló
együttműködési megállapodását, s úgy határozott, hogy azon változtatni nem
kíván.
Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

c.) Egyebek, bejelentések
Szatmári Kornélia polgármester:
A következőkről számol be a testületnek:
- A szennyvízberuházás projektzáró rendezvénye március 6-án lesz.
- Tabon vett részt egy Leader megbeszélésen, ahol elmondták, hogy problémák vannak a
vidékfejlesztési támogatásokkal, lehet, hogy idén nem is lesznek kiírva pályázatok.
- Gazdafórumot tartottak, ahol megállapodtak a gazdákkal, hogy ki melyik utcát fogja rendbe tenni.
- a rally pálya bérlőjével megegyezett a gréder használatában, ami használható, bármikor elviheti az
önkormányzat.
- Sajnálattal tájékoztatja a testületet, hogy az ipari területekre jelentkező vevő visszalépett. A
területen napelemparkot szeretett volna létesíteni, de a napelemekre bevezetett termékdíj nem
kedves a beruházásának.
- Endrédi pékség jövő héttől jön újra mozgóárusítást végezni a településre, a közterület használati
megállapodást alá fogják írni.
Átadja a szót a képviselőknek.
Németh Ilona alpolgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából 45 zsák almát tudtak kiosztani
rászoruló családoknak, a múlt héten pedig ágyakat adtak át 11 családnak.
Fehér József képviselő:
A Berzsenyi utca utolsó buszmegállójához kellene egy buszváró. Kérdése : mikor szűnik meg a
viziközmű társulat.
Németh Ilona alpolgármester:
A faiparnál van egy buszváró, ha jó az állapota és fel lehet újítani, akkor azt tennék a temetőhöz, a
temetői buszvárót pedig a Bezsenyi utca végébe.
Szót kért az ülésen megjelent Takács László ádándi lakos, akinek a testület megadta a szót.
Takács László ádándi lakos:
A Jókai utcában van egy önkormányzati telek, ahol évtizedek óta él egy család, akikkel az utóbbi
időben nagyon sok rendőrségi probléma adódott, sok idegen is tartózkodik náluk, szeretné, ha
megszüntetnék ezt az állapotot.

21
Szatmári Kornélia polgármester:
Ismerik a problémát, már szó volt róla, a testület is tárgyalni fogja majd, de csak zárt ülés keretében.
A viziközmű társulat feloszlását a közgyűlés fogja majd kimondani, időpontja a projekt zárásához
kapcsolódik, de pontos időpontjáról a társulat dönt.
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
k.m.f.
Baumann Anita Gabriella
jegyző

Lengyel Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szatmári Kornélia
polgármester

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

