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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015.december 3-án megtartott rendkívüli, nyilvános 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 (1. napirend tárgyalás közben érkezett)
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő 

Az ülésről távol maradt: -

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívottak:  -

A lakosság részéről megjelent: -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 6
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
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Bene László képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

202/2015.(XII.03) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2015. december 3-ai rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Németh Ilona és Bene László  képviselőket megválasztotta.
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
A rendkívüli ülést telefonon hívta össze, két témában, amiben halaszthatatlan döntést kell hozni.
Egyik  a  Kapcsolat  újság  kiadása,  amiben  még nem született  döntés  a  szerkesztési  és  nyomdai
megbízás ügyében, valamint a másik a konyha fűtéskorszerűsítése.
A napirend elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint  vita  nélkül,  egyszerű többséggel  elfogadott
határozattal történik. 
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

203/2015.(XII.03) Kt. határozat

A  képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  2015.  december  3-ai
rendkívüli, nyilvános napirendjét:

1.) Konyha fűtéskorszerűsítése
2.) Kapcsolat újság kiadása

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.) Konyha fűtéskorszerűsítése

Szatmári Kornélia polgármester:
Elöljáróban örömmel tájékoztatja a testületet, hogy a Nébih ellenőrzésen átlagon felüli minősítést
kapott  az  önkormányzat  főzőkonyhája.  Ez  nagyon  jó  eredmény.  A menü  a  vizsgálat  idején
daragaluska leves, valamint kelkáposzta főzelék, sertéspörkölttel volt. 

A konyha fűtéskorszerűsítési munkálatairól azért kell rendkívüli ülésen dönteni, hogy a munkát meg
tudják  kezdeni  a  téli  szünetben.  A  mai  napon  kaptak  értesítést  arról,  hogy  megnyerték  a
konyhafelújítási pályázatot. A fűtésszerelés (gáz bevezetése) 8,9 millió Ft + áfa összegbe kerül. Az
áfát az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Emellett javasolja, hogy döntsenek a könyvtár és a
fejlesztő szoba fűtésszereléséről is,  erre is  kértek már régebben árajánlatot és tervezték,  hogy a
pályázaton kívül, saját forrásból megcsinálják, ha lesz rá lehetőségük.

Az ülésre megérkezik Fehér József képviselő.

A már ezelőtt jóváhagyott 44 millió Ft-os támogatásban is szerepelt a konyha fűtéskorszerűsítése,
ezt a célt javasolja majd módosítani.

Németh Ilona alpolgármester:
Ebben  az  új  helyzetben  javasolja,  hogy  gondolkodjanak  el  újra  arról,  hogy  az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  önkormányzatok  44  millió  Ft-os  támogatásából  nem  a
jelenlegi hivatalt újítanák fel, hanem a régi orvosi rendelőt alakítanák át hivatallá. Nagyon fontos
véleménye szerint, hogy egy olyan önkormányzati hivatallal rendelkezzen a település, amire lehet
majd  alapozni  akkor  is,  ha  esetleg  5  ezernél  magasabb  létszámban  határoznák  meg  az  önálló
hivatalt fenntartó települések lakosságszámát. 
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Fehér József képviselő:
Ha módosításra kerül sor, akkor inkább a Művelődési ház fűtéskorszerűsítését végezzék el.

Mater Zsolt képviselő:
Javasolja a konyha fűtéskorszerűsítésére kiadni a megbízást, hogy minél előbb el tudják kezdeni a
munkát.

A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

204/2015.(XII.03) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  H.B.  Kft-t

(képviseli:  Hermecz  Bonifác,  Balatonszabadi,  Kossuth  L.  u.  71.)  az  Ádándi

Konyha és étkező (Ádánd, Széchenyi u. 8.)  fűtéskorszerűsítési munkálatainak az

elvégzésével  a  benyújtott  árajánlata  alapján  nettó  8.908.402,-Ft  +  Áfa  díj

ellenében,  továbbá  megbízza  a  iskolai  fejlesztőszoba  és  könyvtár

fűtéskorszerűsítésével a  benyújtott  árajánlata alapján nettó  639.378,-Ft+ áfa díj

ellenében.

Határidő: 2016.január 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 

2.) Kapcsolat újság kiadása

Szatmári Kornélia polgármester:
A múlt ülésen nem született döntés az újság szerkesztési és nyomdai munkálataival kapcsolatban.
Arról volt szó, hogy Bene képviselő hoz két szerkesztett újságmintát két cégtől és azok alapján
döntenek. 

Bene László képviselő:
Csak egy mintáz hozott, a másik vállalkozóval nem tudta felvenni a kapcsolatot. Ez a cég 15 e
Ft+áfá-ért vállalja a szerkesztést, tördelést. A nyomdai munka 68 e Ft+ áfába kerül. Az ajánlat 750
db-ra szól. Sajnos többen nem adtak le cikkeket, rájuk vártak eddig. 
Elmondja, hogy ő csak ennek az egy lapnak a szerkesztését vállalta, mint szerkesztőbizottsági tag.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra  teszi  fel  az  újság  decemberi  számának  szerkesztési  és  nyomdai  megbízását  az
elmondottak szerint.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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205/2015.(XII.03) Kt. határozat

a.)  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Kovács  Ákos

egyéni  vállalkozót  (Siófo,  Erdei  F.  u.  9.)  az  önkormányzat  Kapcsolat  újság

elnevezésű kiadványa decemberi számának a szerkesztési, tördelési munkálataival

bruttó 15.000,-Ft  összegért.

b.)  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  SIÓPRESS

Kft-t (Siófok, Széchenyi u. 8-10.) az önkormányzat Kapcsolat újság elnevezésű

kiadványa decemberi számának a nyomdai munkálataival (750 db) nettó 68.000,-

Ft + Áfa összegért.

Határidő: 2016.január 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 

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 Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

                   Németh Ilona      Bene László
jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő
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