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 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
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rendkívüli, nyilvános üléséről



 

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. december 18-án megtartott RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS üléséről

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

Az ülés kezdete: 17.00 óra

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

Távol maradt: Fehér József képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Az ülésen megjelent:  -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének decemberi rendkívüli
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 Bene László és Mater Zsolt képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.

Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

160/2014.(XII.18.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2014.  december  18-ai  rendkívüli  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek  Bene László és Mater Zsolt képviselőket  megválasztotta.



NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
A meghívóban szereplő napirendi pontok mellett javasolja 2. napirendként tárgyalni a „Rendkívüli
állami támogatás igénylése napirend tárgyalását.
Kérem  a  meghívóban  szereplő  napirendi  javaslatban  szereplő  napirendeket  az  általa  javasolt
napirendi ponttal kiegészítve elfogadni. 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 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

161/2014.(XII.18.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. december 18-ai rendkívüli,
nyilvános ülés napirendjét:

1.) A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint

az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása
2.)Rendkívüli támogatás igénylése a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján.

3.) Telekértékesítések 

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.) A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás
jóváhagyása,  valamint  az  ez  alapján  megkötendő  2015.  évi  közszolgáltatási  szerződés
elfogadása

Szatmári Kornélia polgármester: 
az előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ
Zöldfok  Zrt.  közötti  konzorciumi  megállapodás,  -  amely  alapját  képezi  a  közszolgáltatási
szerződésnek, - 2014. december 31-ig hatályos. Önkormányzatunk is tulajdonos a Siókom Nkft-
ben,  így  jóváhagyás  céljából  jelen  előterjesztéshez  mellékeltük  a  2015.  január  01-től  2015.
december  31-ig  szóló  Konzorciumi  Megállapodás  tervezetét.  Szintén  jóváhagyást  igényel  a
konzorciumi megállapodás alapján előkészített   közszolgáltatási  szerződés tervezet is.  Az árakat
nem az önkormányzat,  hanem az állam hagyja jóvá,  a  tervezet  nem tartalmaz változást  a  múlt
évihez képest. Ami szintén jó hír, hogy évi egy lomtalanítást ingyen elvégez a szolgáltató, ez bent
van a szolgáltatási díjban. A szerződés tervezet hibásan lett megküldve, mert a melléklete ezt nem
tartalmazza,  de a  siófoki hivatal  közben megküldte a  javított  változatot  és e szerint  kerül majd
aláírásra a szerződés is. 

Németh Ilona alpolgármester:
Jó, hogy nem emelkednek az árak, a régi képviselők még emlékeznek rá, hogy a Zöldfok évente 20-
25%-kal os emelte a díjakat, az az emelés magasan meghaladta az inflációt.

Szatmári Kornélia polgármester: 
kérte, aki egyetért az előterjesztett megállapodásokkal, az 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:

162/2014.(XII.18.) Kt. határozat

Ádánd Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltakat
megtárgyalta és alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. részvételével
megkötendő Konzorciumi megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, az
abban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.  
Ádánd Község Önkormányzata, - mint a Siókom Nkft tulajdonosa - tudomásul
veszi  a  SIÓKOM Nkft.  és  az NHSZ Zöldfok Zrt.  részvételével  megkötendő
Konzorciumi Megállapodás SIÓKOM Nkft. ügyvezetője által történő aláírását.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

163/2014.(XII.18.) Kt. határozat

Ádánd  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltakat
megtárgyalta és alábbi határozatot hozza:
A  Képviselő-testület  a  mellékelt  „Települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére,
szállítására,  kezelésére  és  ártalmatlanítására”  vonatkozó,  SIÓKOM  NKft-vel
kötendő  2015.  évre  szóló  közszolgáltatási  szerződést  jóváhagyja,  egyben
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő  : 2015. december 31.

2.) Rendkívüli támogatás igénylése a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján.

Szatmári Kornélia polgármester: tetemes kintlévősége van az önkormányzatnak, ezért jabasolja,
hogy ismét  nyújtsanak be soron kívül  egy rendkívüli  állami  támogatás  iránti  igényt,  ugyanis  a
szeptemberi igényükre csak 900 e Ft-ot kaptak.  A jelenlegi hiányzó összeg 11-12 millió Ft. Ha ezt
megkapnák, ki tudnák fizetni a tartozásaikat és tiszta lappal kezdhetnék a következő évet. Azonban
kell egy B. terv is, mert ha nem, vagy kevesebb összeget kapnak, akkor is meg kell oldani valahogy
a  tartozások  rendezését.  Pl.  a  hivatalnak  2,8  millió  Ft-tal  tartozik  az  önkormányzat,  ez  állami
támogatás,  át  kell  adni  mindenképpen.  Javasolja  ezért  a  meglévő  értékpapír  állomány
felszabadítását  is,  azzal,  hogy  az  értékpapír  számlát  ne  szüntessk  meg,  ugyanis  amennyiben
tartozásai rendezésére nincs szükség a fenti összegre, akkor az összeget visszakötik.

Javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen levő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot  hozta meg:

164/2014.(XII.18.) Kt. határozat

Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  működőképessége  megőrzése



érdekében  a  megyei  önkormányzati  tartalékból  nyújtott  támogatásokról  és  a
rendkívüli  önkormányzati  támogatásokról   szóló  7/2014.  (I.  31.)  BM  rendelet
alapján  rendkívüli  támogatási  igény  iránti  kérelmet  nyújt  be  a  kincstár  helyi
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez.

Felelős  : Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: soron kívül

A 7 fős képviselő-testület jelen levő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot  hozta meg:

165/2014.(XII.18.) Kt. határozat

A képviselő-testület  az önkormányzat  értékpapírszámláján lévő összes értékpapír
értékesítését és az önkormányzat költségvetéséi számlájára történő utalását rendeli
el,  azzal,  hogy  az  értékpapír  számlát  megszüntetni  nem  kívánja,  ugyanis
amennyiben tartozásai rendezésére nincs szükség a fenti összegre, akkor az összeg
visszakötéséről rendelkezik.

Felelős  : Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: soron kívül

3.) Telekértékesítések

Szatmári Kornélia polgármester: vételi ajánlattal jelentkezett egy siófoki ingatlanirodán keresztül
egy külföldi  állampolgár,  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  ún.  ipari  területekre,  melyek  az
ingatlan  nyilvántartásban  880/8,  880/9,  880/10,  880/11,  880/15,  880/20  helyrajzi  szám  alatt
szerepelnek. A december  8-ai  ülésen  a  képviselő-testület  értékesítésre  kijelölte  a  szóban  forgó
ingatlanokkal.  Az  ingatlanok  vonatkozásában  az  értékbecslést  elvégeztette,  melyet  az
előterjesztéshez csatolt, mindenki áttanulmányozhatott. Időközben kiderült, hogy a vételár utána az
áfát be kell fizetni, ezért javasolja, hogy folytassanak tárgyalásokat és próbáljanak olyan vételárat
kialkudni,a mi az áfát is tartalmazza. A tárgyalások eredményéről a következő ülésen beszámol.

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

    Bene László                            Mater Zsolt
             jegyzőkönyv-hitelesítő                       jegyzőkönyv-hitelesítő


