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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2015.február 26-án tartott

közmeghallgatásáról.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015.február 26-án megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL.

Helyszín: Művelődési Ház, Ádánd, Árpád u. 31.

Az ülés kezdete: 18.00 óra

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

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívottak:   -

Távol maradt:                 -

Az ülésen megjelent:  kb. 100 fő érdeklődő állampolgár

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel  köszöntöm Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének közmeghallgatásán
megjelenteket:  képviselőtársaimat,  Baumann  Anita  Gabriellát  településünk  jegyzőjét,  valamint
településünk szép számban megjelent érdeklődő 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
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom 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 alábbi határozatot hozta:

47/2015.(II.26.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2015.február  26-ai  közmeghallgatás  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János 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.

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:

48/2015.(II.26.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  2015.  február  26-ai
közmeghallgatás napirendjét:
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

Az Ádándi Óvoda alapító okiratá Szatmári Kornélia polgármester: 
Először az elmúlt évről, majd az idei év terveiről szeretne beszélni.
Múlt év októberében siralmas állapotban vette át a költségvetést, azt tapasztalta, hogy óriási hiány
(13 millió Ft) halmozódott fel, élelmiszerszámlák, közüzemi számlák és egyéb számlák, pl. társulási
díjak  voltak  kifizetetlenek.  Az  önkormányzat  két  alkalommal  pályázott  kiegészítő  állami
támogatásra, első alkalommal 905 e Ft-ot kaptak, ami csepp volt a tengerben, másodszorra pedig
már 12 millió Ft-tal segítette ki az állam az önkormányzatot. Ez az összeg december 30-án érkezett
az önkormányzat számlájára, az összes tartozásukat kifizették belőle. A célja az, hogy többet ne
fordulhasson elő ilyen, ez azt jelenti, hogy olyan költségvetést kell összeállítani és elfogadni idén,
amivel nem fordulhatnak elő ilyen gondok. Nem kerülhetett szóba adóemelés, tekintve a lakosság
helyzetét. Megszorító intézkedések kerültek szóba, mivel  a költségvetés tervezetében a kiadások
lefaragása után is 5 millió Ft volt a hiány. A következő intézkedéseket tették: az idősek klubját
áprilistól bezárják, mivel a fenntartása nem rentábilis, már csak 6 ellátott van. De az idősek nem
maradnak ellátás és gondozás nélkül, mert az ott dolgozó gondozónő továbbra is ellátja az időseket
házi  segítségnyújtás  formájában a  Segítő  Kezek Alapítvány alkalmazásában.  Bizonyos szociális
ellátásokhoz is hozzá kellett  nyúlni.  Nem fog alanyi  jogon járni, hanem igényelhető lesz pl.  az
idősek szemétszállítási díj kedvezménye. Elég nagy változások történtek a szociális ellátások terén,
a  rendszeres  ellátások átkerültek a  járási  hivatalhoz,  az önkormányzat  ún.  települési  támogatást
állapíthat  meg.  Ezen  kívül  létszámleépítéssel  kapcsolatban  is  hoztak  határozatot.  Az
önkormányzatnál 2 fő leépítése történik meg, az óvodánál pedig 3 főnek csökkentik a munkaidejét,
az  óvónők  nem  kapnak  cafetéria  támogatást.  A megtakarítások  ellenére  is  nagyon  feszített  a
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költségvetés. 

Ezt követően az idei és a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket részletezte.

- A Sabaki településrész (Arany János utca, Vörösmarty és Jókai utca) csapadékvíz-elvezetésére
szeretnének pályázatot beadni. Egy utca kivitelezése kb. 30 millió Ft. Azonban, mire a pályázat
megjelenik, már kész tervekkel kell, hogy rendelkezzenek.

-  Márciusban  megkezdik  a  közmunkások  bevonásával  a  járdafelújításokat,  továbbá  elkezdik  a
buszvárók felújítását, a játszótér karbantartását. A sportöltöző saját kivitelezésű karbantartására is
állítottak be összeget a költségvetésbe. 

- Az urnafal bővítését már megrendelte képviselő-testületi döntés alapján. Egyelőre 6 hellyel bővül
a  meglévő  urnafal,  távlati  elképzelés,  hogy a  ravatalozó  falához  egy több  férőhelyes  urnafalat
építenek majd.

- Megrendelték a  település vízkárelhárítási tervét, ez nagyon fontos, mert katasztrófa helyzetben
csak vízkárelhárítási terv birtokában lehet vis-maior pályázatot benyújtani.

- Vásártér, Petőfi és Széchenyi utcákban – a lakossági kérésnek is eleget téve – súly és sebesség-
korlátozást vezetnek be.

-  Az iskola kertben szeretnének zöldséget  termeszteni és virágpalántákat  nevelni.  A honlapra is
felkerült az a felhívás, hogy várják a lakosság virág, zöldségpalánta és vetőmag felajánlásait.

- A Máltai Szeretszolgálattal jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzat, akinek a támogatását ez
úton is megköszöni, almával, ágyakkal, bébiétellel segítették a lakosságot, s nemsokára egy kamion
krumplit tudnak a jóvoltukból kiosztani a településen.

- Beszélt a ciklus idejére tervezett fejlesztésekről: csapadékvíz elvezetés a település egész területén,
energetikai fejlesztések, fásítás, igény és lehetőség esetén bölcsőde kialakítása, búcsútér felújítása
(fedett  színpad,  zárt  hely,  ahol  főzni  lehet),  konyhakorszerűsítés,  közvilágítás  korszerűsítés,
járdafelújítás, járdaépítés.

- Ismertette az idén 750 éves település évfordulós programsorozatának terveit.

Lakossági hozzászólások

Stósz József Berzsenyi utcai lakos:

a  Berzsenyi  utcában  nincs  járda  és  a  forgalom  is  nagy,  a  gépjárművek  nem  tartják  be  a
sebességkorlátokat.

Tóth József Kinizsi utcai lakos:

Bejelenti, hogy a Kinizsi utcában éjszaka randalírozás van.

Szatmári Kornélia polgármester:
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A Berzsenyi utcai járda a hosszú távú terveik között szerepel. Sajnos az nem megoldható, hogy
minden utcában korlátozzák a sebességet.  A rendőrség és a polgárőrség felé jelezni fogja, hogy
figyeljenek oda ezekre a területekre. 

Németh Ilona alpolgármester:

A Berzsenyi  utca  az  nem  az  önkormányzat  tulajdonában  van,  ezért  nem  is  dönthetnének  a
sebességkorlátozásról. A Berzsenyi utcában szeretnének egy fedett buszvárót létesíteni.

Elmondta, hogy a tél folyamán 36 erdei m3 szociális tűzifát osztott ki az önkormányzat.

A külterületi  utakkal  kapcsolatban  volt  egy gazdafórum,  ahol  a  helyi  gazdák,  a  tsz  képviselői
jelentek meg.  Megegyeztek róla,  hogy ha jó  idő lesz,  akkor  az Arany J.,  Jókai  és Vörösmarty,
Halastó utcák folytatásában található és a két hegy közti utakat rendbe teszik. Ezt az önkormányzat
saját erőből nem tudja megoldani, ezért kérték a gazdák segítségét. 

Ha lehetőség lesz rá, akkor szeretnék saját kivitelezésben felújítani az Árpád utcai járda Postától
felfelé vezető szakaszát. Továbbá a meglévő és rossz állapotú  járdalapos járdákat fogják ebben az
évben a közmunkások bevonásával felújítani.

Az  árkok,  átereszerek  tisztítását  is  tervben  vették,  főként  a  sabaki  településrészen,  ahol  a
legnagyobb a gond.

Pár  gondolatot  az  óvoda  finanszírozásáról  is  elmondott.  Azért  jelentkezett  itt  gond,  mert  a
finanszírozás  függ  a  gyereklétszámtól,  Tavaly 6,7  óvónőt,  idén  5,5  óvónőt  finanszíroz  csak  az
állam. Az elmúlt évben 6,9 milliót kellett hozzátennie az önkormányzatnak az óvoda működéséhez,
idén 10 milliót, reméli, hogy jövőre nem 13-14 milliót kell majd. Amit az óvodához hozzá kell tenni
, azt el kell venni valahonnan, de nem  is lehet a saját bevételeken kívül mást felhasználni, mert
szigorúan meg van határozva, hogy állami pénzeket mire lehet elkölteni. 

Bene Karolin Lehel utcai lakos:

Ki a felelős azért, hogy ekkora az adókintlevőség? Az óvodában kötelező a pedagógiai asszisztens
alkalmazása?  Továbbá  egy  kényes  kérdést  szeretne  feltenni,  többen  megkérdezik  tőle  ,  mint
képviselő-feleségtől, hogy ki a polgármester Ádándon, most ő is fel szeretné tenni ezt a  kérdést.

Szatmári Kornélia polgármester:

az adóbehajtást a Balatonföldvári Végrehajtási Társulás végzi, 26 település tartozik hozzá, kevés
létszámmal  dolgoznak,  talán  emiatt  is  kisebb  a  hatékonysága.  A társulással  több  megbeszélést
folytattak arról,  hogyan lehet  hatékonyabbá tenni  a  működésüket.  Ha eredményt  akarnak elérni
szorosan össze kell dolgozniuk a hivatallal. Problémás területnek tartja az adóbeszedést, mert sok
olyan ember is van, aki nem képes befizetni az adót. 

A pedagógiai asszisztens 3 csoport mellett kötelező.

A polgármester természetesen ő, a döntéseket ő hozza, azonban az alpolgármester sokat segít neki a
munkában, ez ezelőtt nem így volt, most így van, aki emiatt idegeskedne, annak azt javasolja, hogy
ne tegye.
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Szabó Ferencné Zrínyi utcai lakos: 

Mikor számol, el a viziközmű társulat? Márciusban meg fog-e ez történni?

Szatmári Kornélia polgármester:

A társulat az önkormányzattól függetlenül működik, nem az önkormányzat határozza meg mikor
fejezi be a működését.  Elmondta, hogy március 6-án lesz a beruházás projektzáró rendezvénye.

Myskowné Zsírai Krisztina a Viziközmű Társulat munkatársa: 

Március végén, április elején várható a társulás közgyűlése.

Szatmári Kornélia polgármester:

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben  nincs,  megköszönöm  a  lakosságnak,  hogy  ennyien  eljöttek  és  megtiszteltét
figyelmükkel a közmeghallgatást, az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

 
    Németh Ilona      Harta János

 jegyzőkönyv-hitelesítő                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


