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 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2015.április 22-én tartott
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015.április 22-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

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

Az ülés kezdete: 16.00 óra

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

Az ülésről távol maradt: Mater Zsolt képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel  köszöntöm  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  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 Fehér József  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:

70/2015.(IV.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2015. április 22-ei rendkívüli ülés (nyilvános és zárt)
jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Bene  László  és  Fehér  József  képviselőket
megválasztotta.
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Fehér József képviselő: 
javasolja,  hogy a  gazdasági  program tárgyalását  napolják  el,  nem volt  kellő  ideje  az  anyagot
áttanulmányozni. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
A felvetéssel egyetértek. Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek
elfogadását,  azzal, hogy ezen az ülésen a gazdasági programot nem tárgyalják, hanem a májusi
ülésre  elnapolják.  A  napirend  elfogadása  SZMSZ  rendelkezése  szerint  vita  nélkül,  egyszerű
többséggel elfogadott határozattal történik. 
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:

71/2015.(IV.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  az alábbiak szerint  fogadja el  a  2015.  április  22-ei  rendkívüli,
nyilvános és az azt követő zárt ülés napirendjét:

Nyilvános ülés napirendje:
1.  Gépjármű beszerzési pályázat
2.  Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP–3.1.3/G-14 kódszámú   pályázat

3. Egyebek

Zárt ülés napirendje:
          1. Krízistámogatás iránti kérelmek elbírálása

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.  Gépjármű beszerzési pályázat

Szatmári Kornélia polgármester: 
Az  53.   Magyar  Közlönyben  megjelent  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-
től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet, mely
alapján  15  mrd  Ft-ot  osztanak  szét.  Az  5  ezer  fő  alatti  települések  gépjármű  beszerzésre
pályázhatnak,  vagy  a  falugondnoki  szolgálatuk  fejlesztésére  vagy  szociális  alapszolgáltatások
továbbá  egyéb  közösségi  célú  szolgáltatások  fejlesztéséhez.  Javaslom  döntsünk  róla,  hogy
kívánunk-e  élni  ezzel  a  pályázati  lehetőséggel.  Esetünkben  mikrobuszra  lehetne  pályázni  a  2.
célterület  alapján.  Véleményem szerint  a  szociális  alapszolgáltatásunkat  (ebédszállítást  )  kellene
fejleszteni (elavult gépjármű, egyre több igénylő okán), kérdés,  hogy egy mikrobusz megfelel-e
ennek a  célnak.  A közösségi  szolgáltatások terén  nem tudnák kihasználni  egy 8-9  fő  szállítása
alkalmas kisbuszt, hiszen az iskola, óvoda csoportjai, a települési civil szervezetek tagjai ennél jóval
többen vannak. Nem tudnák sem kirándulásra, sem úszásoktatásra szállításra használni. Továbbá
sofőr sincs jelenleg, aki vezetni tudná és nem utolsósorban a pályázat során az áfát-t, majd jelentős
fenntartási, üzemeltetési költségeket kellene viselni az önkormányzatnak.

Fehér József képviselő:
Összevetve mindent, úgy látom, hogy nincs olyan megoldandó feladat,ami miatt ennyi pénzt egy
ilyen felszereltségű buszra ki kellene adnunk, mert nem tudnánk kihasználni. Az ebédszállító autó
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valóban rossz állapotban van már,  annak a cseréjén kellene gondolkodni,  de egy ekkora értékű
kisbuszt nem szabad ételszállításra használni.
Bene László képviselő:
Egy  új  gépjármű  fenntartási  költségei  több  százezer  forintot  tesznek  ki  évente  és  akkor  az
üzemanyagköltségről  még  nem is  beszéltünk.  1  millió  Ft  körül  lehet  egy jobb állapotú  kisebb
ételszállításra alkalmas autót kapni.

Németh Ilona alpolgármester:
Egyetértek  az  elhangzottakkal.  Elsősorban  az  ételszállításról  kell  az  önkormányzatnak
gondoskodnia. A jelenleg használt autó rossz állapotban van, leamortizálódott, rossz állapotban van.
Sajnos  egy  kisebb,  dobozos,  ételszállításra  alkalmas  teherautó  nem  pályázható.  Egy  8  milliós
mikrobusz a  mi költségvetésünknek nagy falat,  az  áfát  az önkormányzatnak kellene fizetni.  Az
pedig, hogy egy ilyen drága mikrobusszal oldják meg az ételszállítást az luxus lenne. Gondolkodni
kell azonban a közeljövőben, hogy az ételszállító autót lecseréljük, mert nagyon sokat kell költeni
rá.

Harta János képviselő:
Felesleges  lenne  fenntartani  egy  9  személyes  kisbuszt,  az  ételszállító  autót  kell  később  majd
lecserélni.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Az  én  véleményem  is  az,  hogy  ne  induljunk  a  gépjármű-beszerzési  pályázaton.  A képviselői
hozzászólásokból is ezt szűrtem le, ezért szavazásra teszem fel a következőt: ki ért egyet azzal,
hogy az önkormányzat nem indul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  21/2015.  (IV.17.)  MvM  rendelet  alapján  kiírt
gépjármű-beszerzési pályázaton. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

72/2015.(IV.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat nem indul az Európai
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján
kiírt gépjármű-beszerzési pályázaton. 

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel.

2.  Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP–3.1.3/G-14 kódszámú   pályázat

Szatmári Kornélia polgármester: 
Az Új  Széchenyi  Terv  keretében  Siójut  Önkormányzatával  közösen  pályáztunk  múlt  évben  az
„Egészségügyi  alapellátás  fejlesztése”  című,  DDOP–3.1.3/G-14  kódszámú  pályázaton.  A
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konstrukció célja az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások fejlesztése a Dél-
Dunántúli  régióban,  a  magas  színvonalú  alapellátási  egészségügyi  szolgáltatásokhoz  való
hozzáférés területi kiegyenlítése, valamint a társadalmi esélykülönbségek csökkentése.
A pályázaton múlt évben a források elfogyása nem kaptunk támogatást,  idén azonban pozitívan
bírálták el a pályázatot.

A támogatási szerződés megkötéséhez jövő keddig van lehetőségünk a szükséges dokumentumok
elküldésére. Siójut vonatkozásában is nekünk kell ezeket továbbítani.
A pályázati kiírás kötelező eleme projektmenedzsment alkalmazása.
Javaslom, hogy bízzuk meg a pályázatot készítő, annak minden részletét jól ismerő Hajdú Tender
Bt-t  a  projektmenedzseri  és  tájékoztatás  nyilvánosság biztosítási  feladatokkal,  s  a  megbízásunk
alapján már a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok összeállításában is közre tudnak
működni.

Németh Ilona alpolgármester: 
Javaslom, hogy bízzuk meg a pályázatot készítő céget a projektmenedzseri feladatokkal, mivel jól
ismerik a pályázatot, képben vannak. Sajnálom, hogy nem volt lehetőség a pályázat keretében az
épület bővítésre, ugyanis nagy szükség lenne öltözők kialakítására, mivel egyik rendelőben sincs.

Fehér József képviselő:
Örülni kell ennek a pályázatnak, támogatja a határozati javaslat elfogadását.

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

73/2015.(IV.22.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  az  Egészségügyi  alapellátás  fejlesztése”  című,  DDOP–
3.1.3/G-14  kódszámú  nyertes  pályázatának  projektmenedzseri  feladataival,
valamint a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával a Hajdú Tender Bt-t bízza
meg 600.000,-Ft +áfa, illetve 150.000,-Ft + Áfa megbízási díjért. Felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

3. Egyebek

Szatmári Kornélia polgármester: 
Az elmúlt ülés óta történtekről, valamint hozott intézkedésekről az alábbiak szerint számol be:

-  A  Dél-balatoni  Hulladékgazdálkodási  Társulás  két  ülésen  vettem  részt.  Az  elsőn  azzal  az
előterjesztéssel szembesültem, hogy a SIÓKOM Kft. 150 M Ft-tal tartozik a ZÖLDFOK Zrt felé,
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Siófok azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a hulladékgazdálkodási társulás tagönkormányzatai ezt
az összeget saját  zsebükbe nyúlva fizessék ki.  Ádándra 2,5 M Ft jutott  volna,  de egy nagyobb
településnek  12-15  M  Ft-ot  is  kellett  volna  fizetnie.  Úgy  tájékozódtam,  hogy  ez  a  hiány  a
hulladékszállítás rögzített hatósági árai miatt keletkezett. A ZÖLDFOK Zrt eddig nem számlázta ki
a veszteségeit, de mivel Siófok Város Önkormányzata beperelte az eszközhasználati díjért,  ezért
most megtette. A társulás első ülésén egyik polgármester sem támogatta a javaslatot, ezért a döntést
elnapolták.  A második  ülésen  egy  teljesen  más  tartalmú  kimutatást  kaptak  a  tartozásról,  ami
442.000,- Ft befizetést róna önkormányzatunkra. Azt mondták, ha az önkormányzatok nem fizetik
ki  közösen  a  veszteséget,  akkor  csődeljárás  indul,  és  a  Katasztrófavédelem  fogja  kijelölni  a
hulladékszállító céget. Ez az előterjesztés az 55 %-os többséget megszerezte, én azonban nemmel
szavaztam és a környező polgármesterek úgy szintén. 
- Felhívott az ingatlanközvetítő, hogy úgy néz ki, hogy a vevő, aki az ipari telkeket megvette volna,
újból vételi ajánlatot nyújtana be, ugyanis sikerült megegyeznie a vállalkozása feltételeiről. Annyi
változás történt, hogy azóta egy telket már másik cégnek ígértek és ettől eltérni nem akar.
- A költségvetést érintően a következőkről tájékoztatnám a testületet:
A költségvetés megszavazása után derült ki, hogy 9,9 M Ft plusz forrás van még a költségvetésben,
amit  kötelező  feladatokra  (zöld  terület  fenntartás,  út  fenntartás,  stb.)  lehet  felhasználni.  Ezzel
párhuzamosan derült ki, hogy 6 millió Ft normatíva visszafizetésére köteleztek bennünket, ugyan is
az előző pénzügyes  2014-re nem az oktatási  statisztikában szereplő gyermeklétszám, hanem az
óvoda engedélyezett létszáma alapján igényelte a normatívát. 
- A Jókai utca rendbetétele zajlik, májusban lesz teljesen készen.
- Igaz, hogy még távoli dátum, de már most szervezzük az augusztusi Falunapot, fontos eldönteni az
időpont  foglalások miatt,  hogy ki  legyen a fő fellépő.  A kulturális  közfoglakoztatott  felhívta  a
képviselőket,  és  megkérdezte,  hogy  kinek  mi  a  javaslata.  A tervezett  emlékműhöz  a  mészkő
oszlopot a tulajdonos az önkormányzatnak ajándékozta, és az elszállításáról már gondoskodtunk.

Fehér József képviselő: Az én javaslatom az, hogy Homonnay Zsoltot és feleségét hívják meg, a
40 év feletti korosztály szereti az operetteket és a musical-eket. 
Elképzelhető, hogy az oszlop nem mészkőből, hanem homokkőből van.

Bene László képviselő:
Szeretné megkérdezni, hogy van-e már arról információ, hogy mikor lesz a lomtalanítás? 

Fehér József képviselő:
Tegnap este az Árpád utcában a Kultúrháztól a központig nem égtek a lámpák. A Berzsenyi utcában
is 4-5 oszlopon is kiégtek a lámpák. 

Harta János képviselő:
Megkerestem a polgárőröket, és kértem őket, hogy írják össze, hogy a településen hol nem működik
a közvilágítás. 
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Szatmári Kornélia polgármester:
A lomtalanítással kapcsolatban intézkedni fogok, és a közvilágítással kapcsolatos problémákat is
bejelentjük. 

Lengyel Imre képviselő: 
Az előző ciklusban is szóltam, hogy miért  az önkormányzat  kaszálja az Etelköz utca és a Kis-
koppány közötti részt, amikor annak vannak tulajdonosai. A másik, amit fel szeretnék vetni az a
kastély környékének az  állapota, ez a falu szégyene, nem lehet megengedni, hogy így nézzen ki. 

Németh Ilona alpolgármester: 
Már több hónapja felvették a kapcsolatot ez ügyben az illetékesekkel, először a kaposvári tankerület
igazgatóval beszéltek, kiderült, hogy a siófoki Baross Középiskolában van az a gazdasági vezető,
akihez ez az intézmény tartozik, ki is jöttek személyesen, s körüljárták velük az egész szakiskolát. 

Fehér József képviselő 17 órakor az ülésről távozott, a képviselő-testület létszáma a továbbiakban:
5 fő.

Ezt követően többször egyeztettek telefonon, utoljára azt az információt kapták, hogy az intézmény
100.000,-  Ft-ot  kap  arra,  hogy  belülről  rendbe  tegyék  a  szakiskolát,  a  külső  rendbetételre  az
intézménynek nem biztosítanak előirányzatot. Megjegyzem, hogy már évek-óta az önkormányzat
permetezteti az intézmény előtt húzódó vadgesztenye fasort. Az önkormányzat a szakiskola előtti
közterület rendbetételét ingyen nem csinálja meg, ha ott munkát végeznek, azt kiszámlázzák az
intézménynek.

Bene László képviselő: 
több embertől hallottam, hogy a szakiskola területén elszaporodtak a rágcsálók, egerek, patkányok,
nyestek. 

Szatmári Kornélia polgármester:
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

              

                Bene László       Fehér József
 jegyzőkönyv-hitelesítő                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


