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AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének novemberi soros
ülésén megjelenteket: képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét,
meghívott vendégeinket, 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.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
és az azt követő zárt ülés jegyzőköny-hitelesítőinek Mater Zsolt 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:
140/2014.(XI.20.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2014. november 20-ai soros és azt azt követő zárt ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Mater Zsolt és Bene László 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:
141/2014.(XI.20.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. november 20-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:
Nyilvános ülés napirendje:
1.) Bérleti-üzemeltetési szerződés a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító
telep működtetésére
2.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
3.) Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek
biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás
tárgyalása.
4.) Helyi adórendelet felülvizsgálata
5.) Együttműködési megállapodás hóeltakarítás
6.) Arany János utcában áthaladó forgalom korlátozására irányuló lakossági kérés
megtárgyalása
7.) Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. november 20-ai soros, zárt
ülés napirendjét:
Zárt ülés napirendje
1.) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmek megtárgyalása
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása
3.) Szociális tűzifa támogatás odaítélése

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1.) Bérleti-üzemeltetési szerződés a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító
telep működtetésére
Szatmári Kornélia polgármester: A szennyvízrendszer és a telep próbaüzeme 2014. november
29-én befejeződik, az üzemeltetési szerződésnek 2014. november 30. napjától kell hatályba lépni. El
kell dönteni hány évre adjuk bérbe a szennyvíztelepet, a szerződés határozott időre szól, 15-30 év
közti időszakra köthetjük.
Az üzemeltetési szerződés melléklete a szennyvízrendszer vagyonértékelése, ami október hónapban
készült el, a támogatás-intenzitás növelés iránti kérelmünkhöz kapcsolódón.
A szennyvíztelepre az önkormányzatnak vagyonbiztosítást kell kötni, az erre vonatkozó
intézkedéseket már megtettük.
Németh Ilona alpolgármester: az előző tárgyaláskor már kérték a Drv képviselőit, hogy a
bekötések teljesítését 6 hónappal hosszabbítsák meg, hiszen sok kis jövedelmű ember él a
településen, akiknek a rákötés gondot okoz.
Csorba Tibor Drv Zrt önkormányzati referens: sajnos térítésmentesen nem tudják a bekötéskeet
átvenni, nem tekinthetnek el teljesen a szakfelügyeleti díjtól, mert az ingyenes szolgáltatás után is
áfát kell fizetni, de ha a cég felsővezetése jóváhagyja, akkor csak a töredékét kell kifizetni a 15 e Ftos szakfelügyeleti díjnak.
Szatmári Kornélia polgármester: úgy tudja, hogy a Drv képviselői a napokban bejárták a
csatornahálózatot, mit tapasztaltak?
Kuti János Drv Zrt üzemeltetési üzemvezető: először a próbaüzem indítása előtt járták be a
rendszert, a mostani bejárás az utak javítása miatt történt meg. Üzemeltetést befolyásoló hibákat
nem találtak. A műszaki átadáshoz hozzá fognak járulni.
Lengyel Imre képviselő: a próbaüzem meddig tart? Talajterhelési díjat mikortól kell fizetni?
Kuti János Drv Zrt üzemeltetési üzemvezető: a próbaüzem november 28-áig.
Csorba Tibor Drv Zrt önkormányzati referens: a talajterhelési díj az önkormányzat bevétele, az
átadástól számított 1 éven belül mindenkinek rá kell kötni a szennyvízrendszerre, ennek
megtörténtét a járási hivatal fogja ellenőrizni.
Szatmári Kornélia polgármester: a leendő csatornadíj mértékéről van-e információ? Mikorra
várható az első számla? Hogyan tudják elkerülni az illegális rákötéseket?
Csorba Tibor Drv Zrt önkormányzati referens: a CBA számítást megküldték a Magyar Energia
Hivatalnak, ők döntik el, mekkora legyen a díj. Új településeknél még nem fogadták el a beküldött
díjtételeket. A DRV az átadás után leolvassa mérőket, a számlázás nem történik meg addig, míg a
díjat jóvá nem hagyják, de ha ez elhúzódik, akkor a díjat nem egyszerre, hanem több részletben kell
kifizetni majd.
Szatmári Kornélia polgármester: Hogyan tudják elkerülni az illegális rákötéseket?
Csorba Tibor Drv Zrt önkormányzati referens: egyrészt ezt a szennyvíztelep minőségéből is
észlelik a kollégák. Másrészt senkinek sem éri meg az illegális rákötés, mert akkor talajterhelési díj
címén többszörösét fizeti meg, mint, amennyit csatornahasználati díjként fizetne.

Szatmári Kornélia polgármester: javasolta, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés időtartamra 20
év legyen.
Csorba Tibor Drv Zrt önkormányzati referens: kérése, ha az önkormányzatnak ez megfelel,
akkor 2034. december 31-éig határozzák meg a szerződés időtartamát.
Szatmári Kornélia polgármester: rendben, akkor szavazásra bocsájtja az előterjesztett
üzemeltetési szerződést, melynek időtartama: 2014.november 30-ától 2034.december 31-éig szól.
Aki elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
142/2014.(XI.20.)Kt. Határozat
közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetése
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 30. napjától
bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel (Siófok,
Tanácsház u. 7.) Ádánd község közigazgatási területén kiépített, a tulajdonában lévő
közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep teljes körű, folyamatos és
szakszerű üzemeltetésére, 2034. december 31-ig tartó határozott időtartamra. A
határozat mellékletét képező bérleti-üzemelétetési szerződés aláírására és a további
szükséges teendők elvégzésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: a szerződés aláírására 2014.november 30.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármestert
2.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Szatmári Kornélia polgármester: az alakuló ülésén úgy határoztak, hogy a jegyző a soron
következő ülésre terjessze elő a jelenleg hatályos SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést
és rendelet-tervezetet, hogy az a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jegyző ezen
megbízásnak eleget téve készítette elő az SZMSZ tervezetét, mely felett a vitát megnyitja.
Fehér József képviselő: ugyan nem volt ideje az anyagot átolvasni, de az a javaslata, hogy az
ülések csütörtöki napokon legyenek 17 órai kezdettel, ezt azért javasolja, mert délután 5 óra előtt
nem tud ideérni.
Szatmári Kornélia polgármester: korábbi kezdés,pl 15. vagy 16 óra nem lenne megfelelő?
Fehér József képviselő: neki nem.
Mater Zsolt, Bene László, Harta János képviselő: nekik megfelel a 17 órai kezdés.
Szatmári Kornélia polgármester: akkor az ülések csütörtöki napokon lesznek és 17 órától
lehetőség szerint 21 óráig fognak tartani.
Lengyel Imre képviselő: legyen meghatározva, hogy minden hónap első csütörtökén legyen ülés
tartva, régen is így volt.

Fehér József képviselő: ezt így nem lehet meghatározni, úgy kell ülésezni, ahogy a munka
megkívánja.
Szatmári Kornélia polgármester: szavazzanak, akkor az elsőnek felvetett indítványról, miszerint
a képviselő-testület az ülésterv szerinti rendes üléseit csütörtöki napokon 17.00 órai kezdettel tartja
és lehetőség szerint 21.00 óráig be kell fejeznie.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az indítványt elfogadta.
Lengyel Imre képviselő: az SZMSZ-ben az szerepel, hogy a képviselők kérésére a
polgármesternek a rendkívüli ülést 15 napon belül össze kell hívni, ez hosszú idő, sokallja. A másik
kérése, nem tudja, hogy az SZMSZ-ben ez szerepelhet-e, az, hogy ha ide dolgozót vesznek fel,
akkor a felvétel előtt kérjék ki a képviselő-testület véleményét.
Németh Ilona alpolgármester: ehhez az utóbbihoz a testületnek nincs joga, a hivatalban a jegyző
veszi a dolgozókat, a polgármester egyetértésével. Olvasta, hogy Siófokon is felvetett a testület
ilyen jellegű döntést, de a siófoki jegyző is törvénysértőnek találta.
Fehér József képviselő: Lengyel Imre felvetéséhez annyiban csatlakozna, hogy a polgármester a
rendkívüli ülést a képviselők indítványára a lehető legrövidebb időn belül hívja össze a 15 napon
belül.
Németh Ilona alpolgármester: az ülés összehívására rendelkezésre álló határidőt törvény írja elő,
itt nem lehet mást meghatározni. Ezt egyszer már megpróbálta a testület, de a kormányhivatal
észrevételezte.
Szatmári Kornélia polgármester: ha nincs más hozzászólás, észrevétel, akkor szavazásra teszi fel
az előterjesztett rendelet-tervezetet. Aki az elfogadásával egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek
biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás
tárgyalása.
Szatmári Kornélia polgármester: a jegyző elkészítette az Ádándi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási
feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás tervezetét, mellyel kapcsolatban a
nemzetiségi önkormányzat elnökével is egyeztetett.
Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: az előterjesztésben az szerepel, hogy a
helyi önkormányzat viseli a meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket, a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. Ez
azt jelenti, hogy nem használhatják a hivatalban a telefont?
Baumann Anita Gabriella jegyző: amire hivatkozik az a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésének szövege, ami azt határozza meg, hogy mit kell
biztosítania a helyi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzat részére. A hivatalban a hivatal
vezetékles telefonját természetesen használhatják a hivatalos ügyek intézése során, azonban a
nemzetiségi képviselők saját telefon, illetve mobilköltségeit nem vállalja át az önkormányzat.
Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: van több olyan civil szervezet, akit
támogat az önkormányzat, azt szeretné, ha a nemzetiségi önkormányzat is önkormányzati
támogatást kapjon, mint más civil szervezetek.
Bene László képviselő: teljesen különböző fogalomról beszélünk, a nemzetiségi önkormányzat
nem civil szervezet, nem lehet a két fogalmat összemosni.
Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: az állam nagyon kevés támogatást ad a
nemzetiségi önkormányzatnak, évi kb. 200 e Ft-ot. Pályázni nem tud, mert nem tud önerőt
felmutatni.
Németh Ilona alpolgármester: elsősorban az országos, megyei roma önkormányzatnál kell
kopogtatni. Az ádándi önkormányzatnak sincs sok pénze, emellett minden önkormányzati ellátásból
a roma közösség is ugyanúgy részesül.
Fehér József képviselő: az ádándi önkormányzatnak a település egészét kell támogatni, segíteni,
továbbá elsődleges feladat, hogy a település biztonságosan üzemeljen. Mielőtt megalakult az roma
önkormányzat tudni kellett volna mire vállalkoznak. Ha lenne roma civil szervezet, ő is pályázhatna
önkormányzati támogatásért, mint a többi települési civil szervezet.
Szatmári Kornélia polgármester: Ha valamilyen programot, rendezvényt szeretnének
megvalósítani, akkor a rendezvény részletes leírásával, költségvetésével kérelmezhetnek
önkormányzati támogatást. Az együttműködési megállapodnának azonban nem kötelező eleme az
önkormányzati támogatás kérdésköre, ezért, mivel azzal kapcsolatban több kérdés, felvetés, illetve
semmilyen módosító javaslat nem hangzott el, javasolja annak előterjesztés 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:
142/2014.(XI.20.)Kt. Határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Ádánd
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési
feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló
együttműködési megállapodás” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Ádánd
Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

4.) Helyi adórendelet felülvizsgálata
Szatmári Kornélia polgármester: az előző képviselő-testület előtt már volt ez a rendelet-tervezet,
de akkor nem fogadták el. Megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse pár szóval a megalkotásának indokát,
valamint tájékoztassa a képviselő-testületet az adókintlevőségek beszedése érdekében tett
intézkedésekről.
Baumann Anita Gabriella jegyző: A Somogy Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy az
önkormányzati adórendeletek nagy része felülvizsgálatra szorul, ugyanis jellemző, hogy a helyi
rendeletek, köztük önkormányzatunk rendelete is , a helyi adókról, illetve az adózás rendjéről szóló
törvényből sok helyen vesznek át rendelkezéseket. Ez két okból nem megfelelő: az adóügyi
jogszabályok gyakran változnak, a helyi rendeletekben pedig nem mindig, illetve nem azonnal
követik ezeket a változásokat. Továbbá a jogalkotásról szóló törvény, illetve a
jogszabályszerkesztésről szóló rendelet nem teszi lehetővé, hogy helyi rendeletbe más jogszabályi
rendelkezéseket beemeljünk, arra csak hivatkozni lehet. A fentiek figyelembevételével készült el a
rendelet-tervezet, ami sem adóemelést, sem új adónem bevezetését nem tartalmaz.
Október hónap folyamán a hivatal az adótartozóknak 378 értesítést küldött ki. 66-an nem vették át
az értesítést. 21-en méltányossági kérelmet, főleg részletfizetés iránti kérelmet nyújtottak be,
összesen 1.520.000,-Ft értékben. 2014. november 20-áig a felszólítások hatására 680.825,-Ft
gépjárműadót (46 fő) , 389.323,-Ft kommunális adót (40 fő) és 624.208,-Ft helyi iparűzési adót (8
fő) fizettek be. Ez összesen 1.695.356,-Ft befizetés. Az iparűzési adót a szennyvízberuházás egyik
kivitelezője kivitelezője befizette, sem hiánya, sem túlfizetése nincsen. A másik kivitelezővel még
folynak az egyeztetések.
Szatmári Kornélia polgármester: itt említi meg, hogy részt vett a Balatonföldvári Adóvégrehajtási
Társulás tisztújító ülésén. Továbbá felvették a kapcsolatot egy adóbehajtó céggel is, akik 120 napon
belül vállalnák a behajtást.
Németh Ilona alpolgármester: 1,7 millió folyt be az elmúlt egy hónapban, de emellett is 30 millió
Ft a kintlevőség. Az előterjesztéssel egyetért, nem javasol sem adót emelni, sem a jövőben új adót
kivetni, be kell hajtani a kintlévőségeket.
Szatmári Kornélia polgármester: ha nincs több hozzászólás elfogadásra javasolja az előterjesztett
rendelet-tervezetet. Aki az elfogadásával egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
12/2014.(XI.21) önkormányzati rendeletét
a helyi adókról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Együttműködési megállapodás hóeltakarítás
Szatmári Kornélia polgármester: javasolja az előterjesztett együttműködési megállapodás
elfogadását. Általában 6-10 cm hóvastagságnál indulnak meg a hókotrók. Beszerezték már az útsót
és a folyami homokot a síkosságmentesítéshez.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

144/2014.(XI.20.)Kt. határozat
A képviselő-testület téli hó eltakarítási munkák tárgyában a határozati javaslat
mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: megállapodás aláírására november 30.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
6.) Arany János utcában áthaladó forgalom korlátozására irányuló lakossági kérés
megtárgyalása
Szatmári Kornélia polgármester: az Arany János utca lakói azt kérték, hogy az önkormányzat
közúti táblák kihelyezésével tiltsa ki az utcából a nagy teljesítményű gépjárműveket (traktorok,
kombájnok), súlyhatár vagy gépszélesség alapján. A lakók szerint a zártkerti ingatlanokat a
mezőgazdasági gépek más útvonalon is meg tudnák közelíteni, pl. a Halastó utca felől.
Megvizsgáltam a Halastó utca, illetve annak folytatását képező külterületi út felőli megközelítés
lehetőségét is. A rendelkezésre álló térképi nyilvántartás szerint ebből az utcából nem vezet
bejegyzett út a zártkerti utakhoz. Amire a lakók célozhattak, illetve ismerhetnek, az egy nem
hivatalos, „kijárt út”, ami magánterületen keresztül vezet. A fentiek alapján nem tartom
lehetségesnek az Arany János utca forgalomkorlátozását, mivel a zártkerti területeket a Halastó utca
felől nem lehet megközelíteni.
Ha már szóba került a kérdés, nem ártana megvizsgálni az újonnan aszfaltozott utcák (Széchenyi,
Petőfi, Vásártér) korlátozásának a lehetőségét, mivel ott is közlekednek nehéz gépjárművel, amik
tönkreteszik az utat.
Bene László képviselő: nem szabad megengedni, hogy 50-60 tonnás gépek tönkretegyék az új, jó
minőségű utakat. A Széchenyi utca nem véletlenül nézett ki úgy, ahogyan kinézett. Súly- és
sebességkorlátozó táblákat is javasol kihelyezni.
Szatmári Kornélia polgármester: a újonnan aszfaltozott utcák (Széchenyi, Petőfi, Vásártér)
forgalomkorlátozásának a lehetőségét meg fogják vizsgálni és döntésre a képviselő-testület elé
terjeszteni. A napirenddel kapcsolatban pedig az előterjesztés szerinti döntést javasol elfogadni.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
145/2014.(XI.20.)Kt. Határozat
A képviselő-testület az Arany János utcai lakóknak a mezőgazdasági
nehézgépjárműveknek az utcán való áthaladásának tiltására irányuló
kezdeményezését elutasítja, mivel a zártkerteket a Zrínyi utcából nyíló utcákon
kívül, a Halastó utca felől, más módon nem lehet megközelíteni.
Határidő: kérelmezők értesítésére november 30.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

7.) Egyebek
Szatmári Kornélia polgármester:
- a szennyvízrendszer átadás-átvételére november végén kerül sor. Több bejáráson vettek részt
ezzel kapcsolatban, legutóbb az utak helyreállítását vizsgálták meg. A Széchenyi utcára a Pusztai
utcától az Árpád utcai torkolatáig új aszfalt kerül, s ugyancsak újra lesz aszfaltozva a Petőfi és a
Vásártér utca is. Sajnos a hegyi utakra nem jó megoldás a mart aszfaltos technológia, mertz
csapadék-vízelvezetés hiányában az eső lemossa.
- külterületi utak, mint már beszéltek róla, nagyon rossz állapotban vannak. Próbáltak lépéseket
tenni, hogy a zártkertek tulajdonosait összehívják, mert nem tartja igazságosnak, ha csak a nagyobb
gazdákat keresnék meg, hogy működjenek együtt a helyreállítással kapcsoltban, de rengeteg
zártkert ingatlan van, nehéz a tulajdonosokat felderíteni.
Lengyel Imre képviselő: véleménye szerint 3 ember 1 hét alatt be tudná lapátolni a gödröket.
Bene László képviselő: sittel, téglával, törmelékkel fel lehetne tölteni a gödröket.
Szatmári Kornélia polgármester: egyrészt akkora gödrök, vízmosások vannak, hogy azt
belapátolni nem lehet, másrészt nem tartaná jó ötletnek, ha megengednék a sitt és törmelékek
lerakását, mert ez hamar átcsapna egyéb, illegális hulladékelhelyezésbe.
Fehér József képviselő: ki kell menni az önkormányzat gréderével és megszélesíteni az utat az
eredeti szélességére.
Németh Ilona alpolgármester: a gréderrel a Jókai utca végéig kimenni nem lehet, ott a part is le
van mosódva. A Jókai utca vége járhatatlan. Ott 1,5 méteres gödrök vannak.
Fehér József képviselő: ez az eredménye, hogy nem voltak rendesen karbantartva az utak!
Szatmári Kornélia polgármester: erre a kérdésre még visszatérnek. A következő téma az Idősek
Karácsonyi Estje. December 12-én (pénteken) 14.00 órai kezdettel javasolja megtartani. A műsort
az óvodások, iskolások adnák, illetve ezután fogja még felkérni a Nyugdíjasklubot és a Népdalkört.
Minden 65 év feletti személynek 1000,-Ft-os karácsonyi támogatást tudnának fizetni, ami nem sok,
de ennél többet nem engedhetnek meg az anyagi helyzetük miatt. Azonban az alpolgármester
asszony tett egy ajánlatot.
Németh Ilona alpolgármester: az alpolgármesteri tiszteletdíjából felajánl annyit Ft-ot, hogy az
önkormányzat a 65 évnél idősebb személyek karácsonyi támogatását 1.000,- Ft-tal ki tudja
egészíteni és az idősek fejenként 2.000,-Ft támogatást kaphassanak.
Fehér József képviselő: nem tartja helyesnek, hogy magánszemély adjon támogatást.
Bene László képviselő: szerinte ez pozitív példa és részéről köszöni a felajánlást.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
146/2014.(XI.20.)Kt. Határozat
A képviselő-testület az Idősek Karácsonyi Estjét 2014. december 12-én
(pénteken) 14.00 órai kezdettel tartja a Művelődési Házban. A képviselő-testület

2.000 Ft összegű karácsonyi támogatást nyújt (készpénz formában) azoknak az
ádándi állandó lakos személyeknek, akik a tárgyév december 31. napjáig 65-ik
életévüket betöltötték, illetve betöltik. Költségkerete: 666.000,-Ft, mely 50%ának a forrása az önkormányzat költségvetése, 50%-a pedig az alpolgármester
felajánlása a tiszteletdíjából, melyet az önkormányzat számlájára befizet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézkedés végrehajtására.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2014.december 12.
Képviselői kérdések, javaslatok:
Lengyel Imre képviselő:
- el kellene gondolkodni a falufelelős pótlásáról.
- utána kell nézni, ki a Csapody-kastély tulajdonosa, illetve kezelője most és felszólítani, hogy tegye
rendbe a környezetét, mert nagyon rendezetlen.
- tavasszal javasolta, hogy vegyenek fel egy munkairányítót, az előző polgármester felvett egy
embert, de nem bízta meg ezzel a feladattal és azóta sem történt ez ügyben változás.
Fehér József képviselő: egy Vásártér utcai lakos panaszkodott, hogy mikor lesznek a házszámok
rendbe rakva.
Szatmári Kornélia polgármester: Lengyel képviselő utolsó felvetésével kapcsolatban elmondta,
hogy az ügyben januárban tervez lépéseket. A munkásokat az alpolgármester asszony irányítja
azonban,ez az előbb elfogadott SZMSZ-ben is szerepel.
A házszámozás felülvizsgálata több utcát is érint, jövőre el kell kezdeni, egy ütemterv alapján.
Ennek azonban költségei vannak.
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
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