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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2014. november 5-én tartandó 

rendkívüli üléséről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. november 5-én megtartott NYILVÁNOS, RENDKÍVÜLI üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 16.45 óra

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

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívottak:   -

Távol maradt:                 -

Az ülésen megjelent:  1 fő érdeklődő állampolgár

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel  köszöntöm  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  rendkívüli  ülésén
megjelenteket: képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét, s településünk
megjelent lakóját.

Megállapítom,  hogy  az  alakuló  ülés  határozatképes, mert  a  képviselő-testület  megválasztott  7
tagjából, mindenki, azaz 7 képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitom. 

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirend elfogadását, kiegészítve 2.
napirendként a „A Polgármester beszámolója az alakuló ülés óta történt intézkedésekről” szóban előterjesztett
napirenddel. A  napirend elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint vita nélkül, egyszerű többséggel
elfogadott határozattal történik.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak 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 ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

137/2014.(XI.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2014. november 5-ei rendkívüli
ülés napirendjét:

Nyilvános ülés napirendje:

1.)  A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  tisztségviselőinek
megválasztása
2.) A polgármester beszámolója az alakuló ülés óta történt intézkedésekről 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk  rendelkezései  szerint  két  fő  jegyzőkönyv-hitelesítőt  választunk  minden  ülésen.  A
rendkívüli  ülés  jegyzőköny-hitelesítőinek  Lengyel  Imre  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, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

138/2014.(XI.05.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2014. november 5-ei rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek
Lengyel Imre és Bene László képviselőket  megválasztotta.

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.)  A  Dél-Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
tisztségviselőinek megválasztása

Szatmári Kornélia polgármester:

A  2014.  október  12-i  választások  eredményeként  a  Társulás  tagönkormányzatait  képviselő
polgármesterek közül 10 esetben történt változás, mely érintette a Társulási Tanács egyik tagjának
és az Elnök személyét is. A választások kapcsán a Kormányhivatal felhívta az Önkormányzatok
figyelmét arra, hogy az Önkormányzatok Képviselő-testületein kívül az Önkormányzati Társulások
esetében  is  szükséges  tisztújítást  tartani.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  Társulást  alkotó
tagönkormányzatoknak ki kell választaniuk a Társulási Tanács és a Felügyelő Bizottság tagjait és
azt Képviselő-testületi határozatban el kell fogadniuk.
A Gesztor önkormányzat 2014. október 28-ra összehívta a Tagok Gyűlését abból a célból, hogy a
tagönkormányzatokat képviselő Polgármesterek tegyenek javaslatot a DBRHÖT tisztségviselőinek
személyére. A Tagok Gyűlésén hozott javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.
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Somban  zajlik  a  hulladéklerakó  korszerűsítése,  a  készültségnek  megfelelően  kiállított  számlák
folyamatosan  érkeznek  a  Társulás  Gesztor  önkormányzatához,  a  számlaösszegek  átutalására
azonban az új Elnök megválasztásáig nincs lehetőség, ami veszélyezteti a projekt előrehaladását.
Fentiek miatt rendkívül fontos a tagönkormányzatok részéről a gyors döntéshozatal és a határozatok
Gesztor részére történő azonnali eljuttatása, ezért is került sor a rendkívüli ülés összehívására.

Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  Tagok  Gyűlésének  javaslatát  figyelembe  véve
szíveskedjenek  döntésüket  meghozni  a  Társulási  Tanács  tagjainak  és  a  Felügyelő  Bizottság
tagjainak személyére, az előterjesztett határozati javaslat alapján.

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.

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:

139/2014.(XI.05.) Kt. határozat

Ádánd Község önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  tisztségviselőinek
megválasztása tárgyú előterjesztést  megtárgyalta  és a Siófok és Környéke
Hulladékgazdálkodási  Kistérségből  a  Dél-Balatoni  Regionális
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanács  tagjának
Késmárki  Tibort, Balatonendréd  Község  polgármesterét,  a  Felügyelő
Bizottság tagjának Lenkey Tibort Som Község polgármesterét delegálja. 

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
 Határidő: értelem szerint

Az ülésről távozott Fehér József, a képviselő-testület létszáma 6 fő.

2.) A polgármester beszámolója az alakuló ülés óta történt intézkedésekről 

Szatmári Kornélia polgármester:

Az alakuló ülés óta megtett intézkedéseimről az alábbiak szerint szeretnék beszámolni a képviselő-
testületnek:

- szennyvízberuházással kapcsolatban holnapi napon fognak összefoglaló tájékoztatást nyújtani a
kivitelezők, áttekintik a még megoldásra váró dolgokat. A múlt  héten pedig a projektmenedzser
nyújtott  tájékoztatást  a  beruházással  kapcsolatban,  eszerint  az  utolsó  kifizetési  kérelmet  kell
benyújtani, ehhez a viziközmű társulatnak rendelkezésre kell bocsájtani a vállat összeget. Sikerült
benyújtani a szennyvízintenzitás növelésére vonatkozó kérelmet is. A beruházás egy projektzáró
rendezvénnyel fog majd zárulni tavasszal.

- a szennyvíztelep üzemeltetése ügyében tárgyalt a DRV-vel. November 29-éig tart a próbaüzem,
november 30-ától kell átvenni a rendszert az üzemeltetőnek. Ez ügyben november 20-ára rendkívüli
ülést fog összehívni, ami előtt lehetőség lesz a szennyvíztelep bejárására is.
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- a DRV-vel az ivóvízhálózat gördülő fejlesztési tervéről is beszélt, el kell gondolkodni a tervezett
körforgalom közműkiváltásának ütemezéséről is, illetve magáról a körforgalom kivitelezésről.

- egyeztetett  helyszíni bejárás során a  Közúttal  is a temetői buszmegálló elhelyezése ügyében,
ugyanis a buszmegállót arrébb kellett helyezni a szennyvíztelephez vezető út kialakítása miatt.

-  több helyszíni bejárást  tartott  a faluban, egyedül  és az alpolgármesterrel  együtt  is.  A újonnan
helyreállított utak sok helyen már most rossz állapotban vannak, a hegyi utakat szinte lemosták az
esőzések. Itt sürgős intézkedés szükséges. A vízelvezetés hiánya nagy gondot okoz, erre már ezelőtt
is voltak 100%-os finanszírozású pályázatok, lépni kellett volna. A külterületi utak nagyon rossz
állapotban vannak, óriási vízmosások  teszik őket járhatatlanná, lépni kell ez ügyben is.

-  utánanézett  és  lehetőség  lett  volna a  szeptemberi  intenzív esőzések után vis-maior  pályázatot
benyújtani az előző ciklusban, az esővíz okozta károk miatt, erre nem került sajnos sor.

-a hivatal és a Pártok Háza, Takarék, Coop közös épületének szennyvízbekötése is megtörtént. Az
utóbbi épületénél a tönkrement vascsövet is ki kellett cserélni.

- a hivatal irattára beázott, a fal leomlott, sürgős karbantartásra szorult.

- a beadott szociális tűzifa pályázaton 34 erdei m3 fát nyertek.

- az iskola tornatermében még nem működik a gázfűtés, ahhoz az órát elszereljék, el kellett mennie
Fehérvárra a régióközpontba, így sikerült az ügyet elintéznie, a megfelelő papírokat a KLIK-ben is
aláíratta, napokon belül várható, hogy a fűtés megindulhat.

Megkérdezem  képviselő-társaimat,  van-e  valakinek  a  rendkívüli  ülésre  tartozó  bejelentése,
észrevétele?

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző polgármester

Lengyel Imre Bene László
             jegyzőkönyv-hitelesítő                       jegyzőkönyv-hitelesítő


