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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, 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  jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Fehér  József  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:

27/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2015.február 19-ei soros és azt azt követő zárt  ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Fehér  József  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.

Fehér József képviselő: 
kéri,  hogy az  1.  napirend pont  keretein  belül,  de  zárt  ülésen  tárgyalják  a  „Személyi  kérdések,
létszámleépítés az óvodában” napirendet.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Rendben. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék a napirendek elfogadását, a zárt ülésre
vonatkozó kiegészítéssel együtt.

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:

28/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  2015.  február  19-ei  soros,
nyilvános ülés napirendjét:

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
2.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
3.)Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2015. február 19-ei soros, zárt ülés
napirendjét:

1.) Személyi kérdések, létszámleépítés az óvodában (Nyilvános ülés 1. napirendje keretében)
2.) Kamatmentes kölcsön iránit kérelmek

3.) Önkormányzati segély elutasítása miatti fellebbezés elbírálása
4.) Önkormányzati ingatlannal kapcsolatos ügy

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.)   Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Az Ádándi Óvoda alapító okiratá Szatmári Kornélia polgármester: 



A múlt ülésen tárgyalt első verziónál 5 millió Ft volt a hiány a tervezetben. A testület február 5-ei
döntései értelmében átdolgozták a költségvetést, s az óvodánál a létszámleépítések következtében
3.055  e  Ft  megtakarítást  értek  el,  az  önkormányzatnál  1.330  e  Ft-ot.  Még  a  takarékossági
intézkedések után is maradt 1,3 millió Ft hiány, ami még 900 e Ft-tal növekedett is, mert kiderült az
elszámolások után, hogy a hivatalnak még 900 e Ft-ot kell átadni. A hiány miatt a bevételi oldalon
az adókat emelték meg, hogy a költségvetési egyensúly létrejöjjön.

Mivel múlt ülésen a működési költségvetést már részletezték, ezen az ülésen a fejlesztési kiadásokat
szeretné ismertetni a képviselő-testülettel. A fejlesztési kiadások között az alábbiak szerepelnek:

-  Ivóvízhálózat  rekonstrukciós  munkálatai  a  Drv.Zrt  képviselő-testület  által  elfogadott  gördülő
fejlesztési terve alapján:  1 db tartalék szivattyú beszerzése br.700 e Ft, hypo adagoló rendszer br.
1.524 e Ft, körforgalom építése kapcsán szükséges ivóvízvezeték áthelyezés tervezési munkái br.
878 e Ft, tűzcsapok cseréje br. 2.000 e Ft.
- Ebben az évben befejeződik a szennyvízberuházás. Januárban a 6. kifizetési kérelmet adtuk be,
majd tavasszal a záró kifizetési kérelem benyújtására kerül sor. 
- A temetőbe az urnafal bővítését a múlt ülésen született döntés alapján megrendelte.

Fehér József képviselő: 
Véleménye szerint a  körforgalmi csomópontot  nem kellene megvalósítani,  nincs semmi értelme
annak, hogy a falu közepén körforgalmat építsenek, kérdése, hogy vissza lehet-e mondani.

Szatmári Kornélia polgármester
Személyesen járt  Kaposváron és beszélt a Közút Fejlesztési Főosztályvezetőjével, aki elmondta,
hogy,  ha  azt  szeretné  a  Testület,  hogy  ne  valósítsák  meg  a  körforgalmat,  akkor  újra  át  kell
terveztetniük, aminek a költségeit viselni kell, s ha az új tervek engedélyeztetése közben pl. kiírják a
pályázatot, akkor azon nem tudnak részt venni és meghiúsul az útfelújítás is. 

Lengyel Imre képviselő: 
A következő kérdéseket tette fel: A Vásártér utcában csak egy tűzcsap van, a fejlesztési tervben
pedig  kettő  szerepel.  A  szennyvízre  nem  kap  az  önkormányzat  eszközhasználati  díjat?  Ha
befejeződik a szennyvízberuházás, akkor a Víziközmű Társulással az elszámolás meg fog történni?
A vízkárelhárítási terv milyen területet érint?

Szatmári Kornélia polgármester:
A Vásártér utcában található tűzcsapoknak utána fog nézni. A szennyvíztelep üzemeltetése miatt
fognak kapni eszközhasználati díjat a DRV-től, ennek az összege azonban még jóváhagyás alatt van.
A Víziközmű Társulás elszámolása és az önkormányzat elszámolása a projekttel kapcsolatban két
különböző  dolog.  A Vízkárelhárítási  Tervet  kötelező  elkészíteni,  ez  az  alapja  annak,  hogy egy
esetleges  katasztrófa  helyzet  után  vis-maior  pályázatot  tudjanak  igényelni.  Először  igen  magas
ajánlatot kaptak, de sikerült beszerezni egy olcsóbbat. Kéri, hogy a Testület hagyja jóvá ennek az
elkészítését. 

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

29/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület  megbízza  Horváth  Ferenc  (Veszprém)  egyéni  vállalkozót  (tervezőt)  a

település vízkárelhárítási tervének elkészítésével br. 200.000,-Ft tervezési díjért.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester



Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:

A település  csapadékvíz-elvezetésének tervezésére kért  árajánlatokat,  az  egyik tervező az  egész
település területére 9 millió ft-os tervezési árajánlatot nyújtott be, ez nagyon magas összeg, a másik
tervező erre  az ülésre  kiküldött  ajánlata  két  részből  áll,  ebből,  amit  előterjeszt  most,  az  csak a
Sabaki településrészre koncentrálódik, s onnan is csak a három legproblémásabb ún. hegyi utca
(Arany János utca,  Vörösmarty és Jókai utcák) csapadékvíz-elvezetésének tervezésére.  E három
utca esetében a tervek nem csak a csapadékvíz-elvezetésre,  hanem járda és aszfaltos útburkolat
kialakítására  is  vonatkoznak.  Az a javaslata,  hogy illesszék be a  költségvetésbe  ezt  a  tervezési
összeget  azzal,  hogy  csak  akkor  rendeli  meg  a  terveket,  ha  lesz  információja  arról,  hogy
csapadékvíz-elvezetés megvalósítására írnak ki pályázatot. 

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

30/2015.(II.19.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  megbízza  az  Ökobau  Kft-t  (Siófok)  Ádánd  Község  Önkormányzata

kezelésében lévő Arany János, Vörösmarty és Jókai utcák csapadékvíz-elvezetésének tervezési és

engedélyeztetési munkálataival br.1.971.100,-Ft összegért, abban az esetben, amennyiben ebben az

évben lehetőség lesz pályázni csapadékvíz-elvezetés megvalósítására.

Felelős: a  pályázati  lehetőségek  figyelésért  és  a  szerződés  aláírásáért  Szatmári  Kornélia
polgármester

Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester
Két  ádándi  vállalkozó  adott  be  pályázatot  a  konyha  térfigyelő-kamerarendszerének  kiépítésére,
nincs sok különbség a két árajánlat között. 

Mater Zsolt képviselő:
Mindenképpen külön rendszer  kiépítését  javasolja,  és  nem javasolja,  hogy az  iskola  térfigyelő-
kamerarendszerére csatlakozzanak rá. 

Bene László képviselő:
Friedrich Ottó árajánlatát javasolja elfogadni, és ő is az önálló rendszeres kiépítését támogatja. 

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

31/2015.(II.19.) Kt. határozat



A képviselő-testület Friedrich Ottó egyéni vállalkozót a becsatolt árajánlata alapján megbízza az

önkormányzat  fenntartásában  és  üzemeltetésében  működő főzőkonyha épületénél  térfigyelő-

kamerarendszer  kiépítésével  br.  145.500,-Ft  összegért.  Felhatalmazza  a  polgármester  a

vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:
Már többször tárgyaltak róla, most javasolja, hogy hozzanak döntést a Vásártér, Petőfi, Széchenyi
utcák súly, illetve sebességkorlátozásával kapcsolatban, amit az utcák felújított állapota is indokol,
továbbá a lakók is kérték. A sebességkorlátozást a Széchenyi utcában az Általános Iskola, a Petőfi
utcában pedig rally pálya indokolja. Egy db 600 mm-es közúti  útjelző tábla,  két pár bilinccsel,
oszloppal, bruttó 17.000,- Ft-ba kerül. Az oszlopok elhelyezését és betonozását az önkormányzat
oldaná meg. 

Bene László képviselő:
Véleménye szerint a három utcában összesen 8 táblát kell kihelyezni. 

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

32/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbi önkormányzatú tulajdonú utcák súly, illetve sebességkorlátozását
rendeli el:

1.) Széchenyi utca: súlykorlátozás 3,5 tonna (e felett behajtás csak külön engedéllyel)
sebességkorlátozás: 30 km/óra

2.) Petőfi utca: súlykorlátozás 3,5 tonna (e felett behajtás csak külön engedéllyel)
sebességkorlátozás: 30 km/óra

3.) Vásártér utca: súlykorlátozás 3,5 tonna (e felett behajtás csak külön engedéllyel)

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület mondja fel a Víziközmű Társulattal kötött székhelyhasználati
megállapodást március 31-ével. 

Németh Ilona alpolgármester:
Ezzel egyetért, március 31-ével a projekt lezárul, a műszaki átadás-átvétel is meg volt már az elmúlt
évben,  a  lakosság  várja,  hogy elszámoljanak  vele,  és  visszajuttassák  a  befizetéseikből  fel  nem
használt összeget. Javasolja, hogy a lakosok is kérjék a megbízottaikat, hogy számoljanak el. 



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

33/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület  az  Ádándi  Szennyvízelvezető Viziközmű Társulattal  2013. február  4-én

kötött székhelyhasználati megállapodást 2015. március 31-ével felmondja.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: értelem szerint

Szatmári  Kornélia polgármester:
Az elmúlt ülésen döntöttek arról, hogy a házi segítségnyújtást biztosít az önkormányzat március 1-
jétől, 1 fő gondozó alkalmazásával. A döntés után azonban olyan új fejlemény történt, ami miatt
javasolja az elmúlt ülésen hozott határozat visszavonását, és az ellátás új formában, még pedig a
Segítő Kezek Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen keresztüli biztosítását, ugyanis az alapítvány
munkatársai  megkeresték,  és  elmondták,  hogy  ha  feladatellátási  szerződést  köt  velük  az
önkormányzat, akkor az önkormányzat alkalmazottját átvennék. 
Jó megoldásnak tartja,  hogy ha az alapítvánnyal kötött  ellátási szerződés alapján oldják meg az
idősek ellátását, hiszen abból az önkormányzatnak nem szabad kivonulni. 

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

34/2015.(II.19.) Kt. határozat

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  19/2015.(II.05.)  Kt.  határozatát

visszavonja, a úgy határoz, hogy a házi segítségnyújtás 1993. évi III. tv (továbbiakban Szoc.tv.)

57.§  (1)  bekezdés  d.)  pontjában  és  63.§-ában  szabályozott  feladatait  a   -  az  arra  jogosult

személyek részére – ellátási szerződés alapján biztosítja a "Segítő Kezek" Szociális és Házi

Segítségnyújtó  Alapítvány  közreműködésével.  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  ellátási

szerződés aláírására.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester
Elmondta, hogy a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülés 52.675,-Ft támogatást kért a településéhez a
jégesőelhárító rendszerük működtetéséhet. Nem javasolja a támogatásukat.

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

35/2015.(II.19.) Kt. határozat



A képviselő-testület  a  úgy  határozott,  hogy  a  Nefela  Jégesőelhárítási  Egyesülést  nem  áll
módjában anyagilag támogatni.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:
Az  elmúlt  ülésen  tárgyalták,  hogy  jelentkezett  a  Foldana  Kft.,  aki  felajánlotta,  hogy  az
önkormányzat  adóhátralékának  beszedésében  közreműködik.  A  jegyző  állásfoglalást  kért  a
Kormányhivataltól, hogy az adózással kapcsolatos adatokat átadhatja-e az önkormányzat egy Kft-
nek.  A Kormányhivatal  állásfoglalása  nemleges  volt,  ezért  felkérte  a  jegyzőnőt,  hogy ha  ez  a
megoldás  nem működhet,  akkor  mivel  lehetne  az  adókintlévőségek  behajtását  eredményesebbé
tenni. 

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Elmondta, hogy az önkormányzat 2009. óta tagja a Balatonföldvári Adóvégrehajtási Társulásnak.
Igaz, hogy a társulás munka leterheltsége nagy, de adóbehajtási tevékenysége a jogszabályoknak
megfelelően zajlik, és 1-2 millió forintot eddig minden évben behajtott. Ezt véleménye szerint úgy
lehetne  megnövelni,  hogy  ha  a  társulás  behajtója  és  a  hivatal  szorosan  együttműködik,  pl.
tematikusan  adnák  át  a  behajtandó  követeléseket:  gépjárműadó  tartozók,  akinek  a  forgalomból
kivonni javasolják a gépjárművét, magas összegű adótartozók, akiknek végrehajtási jog bejegyzését
javasolják az ingatlanukra – megjegyzi, hogy ez utóbbinak önkormányzatot terhelő költsége is van .

Németh Ilona alpolgármester:
Támogatja a jegyzőnő felvetését, hogy vegyék fel a kapcsolatot a végrehajtási társulás vezetőjével,
a gépjárműadóval tartozók autóját vonják ki a forgalomból, és nagyobb hangsúlyt fektessenek az
együttműködésre. Más településeken nagyobb az adóbevétel, ennek ellenére nem javasolná, hogy
adót emeljenek, vagy új adófajtát vezessenek be. 

Fehér József képviselő:
Az a véleménye, lépjenek ki az adóbehajtási társulásból.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az önkormányzati társulásból csak december 31-ei fordulónappal lehet kilépni.

Szatmári Kornélia polgármester:
Van valakinek még kérdése a költségvetéssel kapcsolatban? 

Lengyel Imre képviselő:
Beszéltek  már  róla,  hogy  nagyon  magas  a  kamatmentes  kölcsönből  eredő  kintlevősége  az
önkormányzatnak, tettek-e valamilyen intézkedést a beszedésére. Sokallja az üzemanyag költségre
tervezett 1.000.000,- Ft-ot. Ha a kéneskút környékén nem az önkormányzat vágná a füvet, akkor ez
az összeg kevesebb lenne. Nem tud egyetérteni a reklám- és propaganda kiadásokra tervezett 600 e
Ft-tal, továbbá a település 750. évfordulójára tervezet 500 e Ft-tal sem, nem érti miért kell külön
költséget tervezni erre is és a falunapra is, a falunapon a tűzijáték helyett  inkább az embereket
kellene megvendégelni egy tál étellel.



Baumann Anita Gabriella jegyző:
Valóban, nagyon magas összeget  tesz ki a  kamatmentes kölcsön miatti  kintlevőség, ezeknek az
összegeknek a behajtására nem sok esélyt lát, véleménye szerint a szociális bizottságnak jobban
meg kellett volna gondolnia, hogy kinek ad ilyen támogatást.

Szatmári Kornélia polgármester:
A település évfordulójának költségei között olyan kiadások szerepelnek például, hogy szeretnének
egy emlékművet felállítani, illetve kiállítást rendezni.

Németh Ilona alpolgármester:
Egy ilyen  rendezvénynek  vannak  kiadásai,  nem hiszi,  hogy a  betervezett  összeg  túl  sok  lenne
ahhoz, hogy méltóképpen megünnepeljék a település 750. évfordulóját. 

ZÁRT ÜLÉS ELRENDELÉSE

Szatmári Kornélia polgármester:
Zárt ülést rendelek el  a napirendi pontos belül a költségvetést érintően 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.

A zárt ülés után a polgármester ismertette a zárt ülésen az óvoda létszámleépítésével kapcsolatban
született határozatot, mely úgy szól, hogy a  képviselő-testület az óvoda létszámával kapcsolatban
úgy döntött, hogy az óvodavezető az óvoda létszámát 1,5 fővel csökkentse, de ezt úgy hajtsa végre,
hogy óvodapedagógust nem küldhet el.

Ezt követően szót kértek a lakosság megjelent tagjai. A polgármester megadta a szót. 

Horváth Ervin ádándi lakos:
Elmondta, hogy mint egy óvodáskorú gyermek édesapja, és mint ádándi lakos nem ért egyet az
óvodai  létszám-leépítéssel.  A  szóban  forgó  óvónőt  szeretik  a  gyerekek.  A  döntést  azért  is
aggályosnak tartaná, mert máshol az a cél, hogy a fiatal értelmiségieket megtartsák.

Szili Péterné ádándi lakos:
Nem szeretné, ha elküldenék az óvónőt, küldjenek el helyette inkább más embereket. 

Nagy Ildikó Mária ádándi lakos:
Csoportosítsanak inkább el más helyről, de nem a fiatal óvónőt küldjék el. 

Szatmári Kornélia polgármester:
A képviselő-testület ülésén személyekről nem volt szó. Azt a határozatot hozták, hogy az óvoda
költségvetéséből 3 millió ft-ot meg kell takarítani, ugyanis az állam a 7 óvodapedagógus közül 5,5
főt finanszíroz csak. Az önkormányzat összes saját bevétele 20 millió Ft, ebből a pénzből több, mint
10 millió Ft-ot kellene hozzátenni az óvodához az állami finanszírozáson felül. A megtakarítás, a
létszámleépítés kérdésében az intézményvezető véleménye kell, hogy legyen a mérvadó, ugyanis az
óvoda vezetője tudja eldönteni, hogy ezt szakmailag hogyan lehet megvalósítani. Az elmúlt évben



az  önkormányzat  finanszírozási  problémái  miatt  az  a  veszély fenyegetett,  hogy be  kell  zárni  a
konyhát,  mert  nem tudták fizetni  az élelmiszer-beszállítók számláit.  Felteszi  a kérdést,  hogy ez
mennyivel lenne jobb, és népszerűbb döntés, mint a megtakarítási intézkedések. Ő felvállalta, hogy
helyreteszik a költségvetést, de lehetett tudni, hogy ez azzal jár, hogy népszerűtlen döntéseket is kell
hozni. Ha a képviselő-testület minden héten megváltoztatná a döntését, akkor nem kormányozva
lenne a  falu,  hanem csak hánykolódna.  Meg kell  békélni  előbb-utóbb,  hogy az óvodai  létszám
alakulása nem teszi lehetővé 3 csoport fenntartását hosszú távon. 

Németh Ilona alpolgármester:
Két éve vezette be az állam a feladatfinanszírozás rendszerét. Azonban ez nem jelenti azt, hogy
minden  feladatot  teljes  egészében  lefinanszíroz  az  állam.  Tavaly  majdnem7  milliót  kellett  az
óvodához hozzátenni, idén 10 milliót kellene. Jövőre mennyit kell majd? 13 milliót? Mert a 7 óvónő
helyett csak 5,5 óvónőre ad az állam támogatást. A testület a leépítésről szóló határozatában csak
összeget vagy létszámkeretet határozhatna meg. Azért van az intézménynek vezetője, mert  ő felel a
működés szakmai feltételeiért. Honnan veszi a bátorságot bármelyik testületi tag, hogy megmondja
az intézményvezetőnek, hogy kit küldhet el?! 

2.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása

Szatmári Kornélia polgármester: a jegyző elkészítette a szociális rendelet tervezetét a jogszabályi
előírásoknak és  a  testület  által  megadott  szempontoknak megfelelően.  Pár  pontban azonban az
összeghatárról a testületnek most kell dönteni. 
-  a  4.§ (2)  bek.  a.)  pontjában jövedelemhatárként  a  nyugdíjminimum 130%-át,  a  b.)  pontjában
200%-át javasolja,
- a 6.§ (1) bekezdésében jövedelemhatárként a  nyugdíjminimum 200%-át javasolja,
- a 11.§ (1) bekezdés c.) pontjában a jövedelemhatárként a  nyugdíjminimum 200%-át javasolja
megállapítani.
-  a  szemétszállítási  díjtámogatásnál  javaslata  szerint  a  Szociális  Bizottság,  az  iskolakezdési
támogatásnál a polgármester gyakorolja a hatáskört,
-  a  18.§  (2)  bekezdése  a  házi  segítségnyújtás  ellátásának  kérdésében  az  előző  napirendi  pont
tárgyalásánál hozott döntésnek megfelelően változik.

A képviselő-testület tagjai egyetértettek a felvetésékkel.

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

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja

1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletét
a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Egyebek

a.) „Ádánd, járdaépítés, térburkolat készítése”megnevezésű projekttel kapcsolatos kérelem.



Szatmári Kornélia polgármester:
2008-2009.  építette  az  önkormányzat  a  Kinizsi  utcai  járdát  CÉDE támogatásból.  A fejlesztés  4
helyrajzi számon zajlott: 48/1, 48/3, 228/6, 63.
A projekt záró ellenőrzését tartotta a Magyar Államkincstár 2015. február 11-én. 

Megállapításra került, hogy a fejlesztés helyéül szolgáló 228/6 hrsz időközben megosztásra került, a
közút  tervezett  felújítása  miatt.  Így a  fejlesztés  jelenleg  a  létrejött  228/8 hrsz alatt  található.  A
megosztáshoz,  illetve  a  támogatási  szerződés  lezárásához  a  Döntéshozó  (Megyei  Közgyűlés)
hozzájárulása szükséges. Ezt egy képviselő-testületi határozattal kell kezdeményezni.

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

41/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület 140009608D számú támogatási szerződéssel jóváhagyott „Ádánd, járdaépítés,

térburkolat  készítése”megnevezésű  projekttel  kapcsolatban  az  alábbi  módosítás  jóváhagyását

kezdeményezi a Döntéshozó felé:  a fejlesztés helyéül szolgáló 228/6 hrsz időközben megosztásra

került,  a  közút  tervezett  felújítása  miatt.  Így  a  fejlesztés  jelenleg  a  létrejött  228/8  hrsz  alatt

található, a megosztott terület 14 m2-es  része a Magyar Állam tulajdonába került. 

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: értelem szerint

b.) Tűzoltóautó értékesítése

Szatmári  Kornélia  polgármester:  az  önkormányzat  több  évtizedes,  már  hosszú  idő  óta
használaton kívül álló és működésképtelen tűzoltóautójára jelentkezett egy vevő. 300 e Ft-ot adna
az autóért. Javasolja az értékesítést.

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

42/2015.(II.19.) Kt. határozat

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Ford Tranzit gyártmányú, használaton

kívüli  és működésképtelen gépjárművét  300.000,-Ft-os áron értékesíti  Rudán József  részére.

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog-átruházási szerződés aláírására.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: értelem szerint

c.) Petíció vérvétellel kapcsolatban

Németh Ilona alpolgármester:

A Siófoki  Kórház  2015.  január  1-jétől  megszüntette  Ádándon  a  krónikus  betegek  háziorvosi
vérvételét.  Közölték,  nem áll  módjukban mintavételi  csöveket  kiadni.  A vérvétel  eddig helyben
történt, most pedig a laborba kell bemenni a betegeknek. A betegek hozzátartozóinak is gondot okoz
a betegek bevitele, a közlekedési eszköz biztosítása, a várakozás. Az idős, nehezen járó betegnek



hiába  írt  a  háziorvosunk igazolást,  ennek  ellenére  sem akarták  a  kórház  sorompóján  a  beteget
szállító  személygépkocsit  átengedni.  Próbálkozott  háziorvosunk a  beteg  betegszállítóval  történő
bejuttatásával is, de a legkevésbé sem sikerült. 
Kéri, hogy a testület fogadjon el ezzel kapcsolatban egy petíciót, amit a Siófoki Kórház főorvosának
Dr. Inczeffy István részére továbbítanának.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

43/2015.(II.19.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-ei ülésén a következő petíciót
fogadja el:

A Képviselő-testület tisztelettel kéri a Siófoki Kórház főigazgatóját, Dr. Inczeffy István főigazgató
urat,  hogy  szíveskedjen  az  évek  óta  jól  bevált  vérvételi  rendszert  visszaállítani,  mivel  úgy

gondolja, hogy a betegek számára ez a legemberségesebb, leghumánusabb és egyben elvárható
módszer is.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: értelem szerint

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

 
      Fehér József       Bene László

 jegyzőkönyv-hitelesítő                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


	a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

