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AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel  köszöntöm  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  rendkívüli  ülésén
megjelenteket:  képviselőtársaimat,  Baumann  Anita  Gabriellát  településünk  jegyzőjét,  valamint  a
napirendekhez meghívott vendégeinket.

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 Németh Ilona és Harta János  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:

79/2015.(V.21.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2015.  május  21-ei  soros,  nyilvános  ülés  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 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal,  0  tartózkodással  az  ülés meghívóban szereplő napirendjét  elfogadta  és  az alábbi  határozatot
hozta:

80/2015.(V.21.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2015. május 21-ei soros, nyilvános ülés
napirendjét:

1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése (2014.)
2. A Balatonszabadi Családsegítő Szolgálat és az Ádándi Védőnői Szolgálat beszámolója tevékenysé-

gükről
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
4. Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a

2014. évi pénzmaradvány megállapítása, zárszámadási rendelet elfogadása
5. Pályázat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására (konyha  felújítás)
6.  Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
7. Az önkormányzat gazdasági programjának a jóváhagyása  
8. Szennyvízintenzitás növelésére jóváhagyott támogatással kapcsolatos intézkedések megvitatása 
9.  Emlékkő felállításáról való döntés a település 750 éves fennállásának alkalmából
10. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átru-

házott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés
közti tevékenységéről

11. Egyebek

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
       

1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése (2014.)

Szatmári Kornélia  polgármester:

Röviden összefoglalta és értékelte az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátását a kikül-
dött írásos előterjesztés alapján kiemelve, hogy mivel járul hozzá az önkormányzat a feladatok ellá-
tásához.  Felmerült  többször a  bölcsőde iránti  igény,  amennyiben lesz pályázati  lehetőség és az
igényfelméréseket is ezt támasztják alá, akkor ez ügyben lépni kell. Ezt követően felkérte Hegyi
Lászlónét a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, hogy tegye meg kiegészítését a gyermekjólé-
ti szolgálat működéséről készült beszámolójához.

Hegyi Lászlónét az Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója:

Az önkormányzat önálló gyermekjóléti szolgálat működtetésével látja el ezt a feladatát, a szolgálat
székhelye Ádánd, de Nagyberény település is ide tartozik. Kiemelte a jelzőrendszer jó működését, s
megköszönte az önkormányzat és a jelezőrendszeri tagok munkájához nyújtott támogatását. Jó kap-
csol alakult ki a járási gyámhivatallal is, köszöni a támogató segítő hozzáállásukat a problémás
helyzetek megoldásához. Elmondta, hogy a múlt évben gyámhivatali ellenőrzésen esett át a szol-
gálat, ebben az évben pedig szakmai ellenőrzését tartottak. Mindkét ellenőrzés rendben találta a
szolgálat működését, a szakmai ellenőrzés után pedig dicséretet is kapott a kötelező dokumentáció
vezetéséért.



Németh Ilona alpolgármester: 

Évek óta részt vesz a települési tanácskozásokon, így sok éves tapasztalata alapján mondja, hogy a
gyermekjóléti szolgálat jól működik. Szeretné, hogy a folyamatos és kölcsönös tájékoztatás, vala-
mint együttműködés továbbra is megmaradna, főként azért,  mert a problémák nem csökkennek.
Megköszöni a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 
Megemlíti,  hogy a gyermekjóléti  szolgálat,  a családsegítő szolgálattal  együtt  átköltözik az idős
klubja épületéből a Pártok Házába, ami központi helyen fekszik, közel a védőnői szolgálathoz, or-
vosi rendelőkhöz, az épületben van telefon, internet, világos, frissen kifestett helyiségek várják a
dolgozókat és az ügyfeleket.

Fehér József képviselő:

Szintén elismerését fejezi ki a gyermekjóléti szolgálat munkája iránt.

Szatmári Kornélia  polgármester: 

Csatlakozom az előttem szólókhoz, majd szavazásra teszem fel az gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi ellátásáról készített 2014. évi átfogó értékelés elfogadását.

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

81/2015.(V.21.) Kt. határozat

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997.  évi  XXXI.  törvény  96.  §  (6)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat

jogszabályban  kötelezően  előírt  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ellátásáról

készített 2014. évi átfogó értékelést megtárgyalta, s azt jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  átfogó  értékelést  küldje  meg  a  Somogy  Megyei

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Baumann Anita Gabriella jegyző 
 Határidő: a gyámhivatal értesítésére - azonnal

2. A Balatonszabadi Családsegítő Szolgálat és az Ádándi Védőnői Szolgálat beszámolója tevé-
kenységükről

Szatmári Kornélia polgármester:

A családsegítő szolgálat beszámolójából kitűnik, hogy sokan és változatos problémákkal fordulnak
hozzájuk. Felelősségteljes feladatot látnak el. Ügyfeleik között több idős ember is van, de ellátásu-
kat segíti a Segítő Kezek Alapítvány ádándi szociális gondozója is.  
A védőnői szolgálat Ádándon kívül a siójuti körzetben is ellát feladatokat. Jó az együttműködésük.
Igyekszik, hogy a technikai feltételek is megfelelőek legyenek. Pár hete nyertek el egy egészségügy
fejlesztésére vonatkozó pályázatot, melyből a felnőtt és a gyermekorvos mellett a védőnői szolgálat
eszközeit  is  fejlesztik.  A szolgálat  munkáját  adományokkal  a Máltai  Szeretetszolgálat  is  segíti,
nemrég például közreműködésével több doboz bébiételt tudtak a rászorultaknak kiosztani. Dicséri a
védőnő színvonalasan elkészített beszámolóját.



Majorné Németh Judit Balatonszabadi Családsegítő Szolgálat

Úgy látja, hogy a problémák nem csökkennek és sokkal rosszabb mentális állapotban vannak az
emberek, mint korábban. Megköszöni, hogy új helyre költözhet a szolgálat.

Lengyelné Horváth Alíz Ádándi Védőnői Szolgálat

Az elmúlt évben 21 születés történt a körzetében, ebből 17 Ádándon, 4 Siójuton. Igen mozgalmas
éven vannak túl, sok családból való kiemelés történt, illetve előfordult egy esetben, hogy nem en-
gedett haza a kórházból újszülöttet. Két esetben fordult elő – szerencsére pozitív végkifejlettel – tit-
kolt terhesség. Megemlíti egyedüli település Ádánd Siófok körzetében, ahol a védőnői szolgálat az
óvodáskorú gyermekeken állapotfelmérést készít, hogy kiszűrje a látás, hallás stb. problémákat.

Szatmári Kornélia  polgármester: 

Szavazásra teszem fel a Balatonszabadi Családsegítő Szolgálat és az Ádándi Védőnői Szolgálat be-
számolóját 2014. évi tevékenységükről.

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

82/2015.(V.21.) Kt. határozat

A képviselő-testület a Balatonszabadi Családsegítő Szolgálat és az Ádándi Védő-
női Szolgálat beszámolóját 2014. évi tevékenységükről jóváhagyólag elfogadja.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:

A 2014. év lezárása megtörtént, a jelenleg előterjesztett módosítások ehhez kapcsolódnak. (Állami
támogatások változásai, helyi döntések, önhiki pályázat). Szavazásra teszem fel az előterjesztett
rendelet módosítást.

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

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

5/2015. (V.22.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
2014. évi pénzmaradvány megállapítása, zárszámadási rendelet elfogadása

Szatmári Kornélia polgármester:
2014. év beszámolója elkészült a jogszabályoknak megfelelő formában, és módon, mivel az ismert
okok miatt a múlt évet több személy is könyvelte, ezért előfordult, hogy bizonyos tételeket nem



ugyanarra a sorra könyveltek, így adódhatnak benne az előirányzatokhoz képest alul, illetve felül-
teljesítések, ez azonban a fő sorokon nem változtatott. 
Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat, azaz megnyitja a vi-
tát az előterjesztés felett. 

Lengyel Imre képviselő: 
- Az előterjesztés 56.oldala hivatkozik a közfoglalkoztatottak létszámáról szóló mellékletre, de nem
találja az anyagban ezt a mellékletet (A jegyző elmondja, hogy pár melléklet véletlenül kimaradt az
előterjesztés összeállításánál, és ezeket most pótlólag kiosztja a testületnek.)
- Az önkormányzat működési bevételei között 0 Ft eredeti előirányzattal szerepel a működési célú
központosított előirányzat azonban 3.947 E Ft teljesült. Mi ennek az oka?
- Az előterjesztés 70.oldalán  a működési kiadások 9. pontjánál a könyvtáros bére lett tervezve, de
nem volt teljesítés, mi az oka?
- A 71. oldalon a reklám propaganda kiadások között megemlítik a Kapcsolat c. újság költségeit,
azonban a múlt évben nem volt kiadva az újság.
- Az Áfa-ra 4,6 M Ft-ot terveztek, és majdnem a duplája teljesült.

Dobár Ferencné megbízott pénzügyi munkatárs: 
Elmondta, hogy a működési célú központosított előirányzatok között év közben érkezett és nem ter-
vezett bevételek szerepelnek, az alábbiak szerint: lakossági víz, és csatornaszolgáltatás támogatása:
3.556 E Ft, 2013. évi bérkompenzáció: 212 E Ft, nyári gyermekétkeztetés: 179 E Ft. 
Véleménye szerint a 2014. évi költségvetés összeállításánál alultervezték az Áfa-át, a teljesítésnél
azonban az összes dologi kiadás Áfá-ja jelentkezik. 
A könyvtáros megbízási díja a tervezett előirányzat alatti sorban jelentkezik, ahol a nem saját dolgo-
zók juttatásai kerültek könyvelésre. 

Szatmári Kornélia polgármester:
2014. év végén megjelent a Kapcsolat újság karácsonyi száma, ennek a költségei szerepelnek a be-
számolóban. 

Fehér József képviselő: 
Az elmúlt évben jelentkező problémák miatt kérdezi, hogy most rendben van minden a beszámoló-
val kapcsolatban? 

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző: 
Igen, a testület elé került beszámoló megegyezik teljes mértékben a Kincstár felé leadott beszámo-
lóval. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
Lezárja a vitát a napirend felett és szavazásra teszi fel a beszámolót, és az előterjesztett zárszámadá-
si rendelet elfogadását. Kéri, hogy, aki elfogadásukkal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

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

83/2015.(V.21.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat, az Ádándi

Közös Önkormányzati Hivatal és az Ádándi Óvoda beszámolóját a 2014. évi

költségvetés  megállapításáról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

   Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
   Határidő: értelem szerint



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

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

6/2015. (V.22.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Pályázat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására (konyha  felújítás)

Szatmári Kornélia polgármester:
Az írásos előterjesztésben részletesen ismertettük a pályázat feltételeit. A konyha felújítására május
29-éig lehet benyújtani a pályázatot, melyhez az önkormányzat adóerőképessége alapján 5 % önerőt
kell hozzátenni. A konyha felújítási munkálataira konkrét árajánlatokat kértem több vállalkozótól is,
volt, aki nem reagált a kérésére, volt, aki visszalépett. A következő felújításokat tervezik a pályá-
zatban: gáz bevezetése a konyhára, (a könyvtárfejlesztő szoba részére külön árajánlatot kértünk, mi-
vel ez nem lehet része a pályázatnak), továbbá kőműves munkára, ami a tavalyi pályázatban nem
volt benn, de mindenképpen szükségesnek tartjuk a megoldását, csak úgy, mint a konyha festését és
villanyszerelését. A villanyszerelésre két ajánlat érkezett, az olcsóbb került a képviselő-testület elé.
Ennél a pályázatnál nagyobb összegű eszközbeszerzésre is lehet pályázni, így a szükséges eszközök
is bekerültek. Továbbá a műszaki ellenőr díja is szerepeltethető a pályázatban, ezt az előterjesztés-
hez képest szeretné 300 E Ft + Áfa összegre korrigálni. 

Fehér József képviselő:
A konyhafejlesztésre szükség van, mindenképpen meg kell csinálni. 

Németh Ilona alpolgármester: 
Azt gondolom, hogy 95 %-os támogatással ezt a fejlesztést mindenképpen meg kell lépni. A múlt
évi pályázatban nem szerepeltették a kőművesmunkát, a villanyszerelést, és a festés költségeit. A fa-
tüzelésű üstök több, mint 40 évesek, elrohadtak, tönkrementek, mindenképpen ki kell cserélni őket.
2008. óta nem volt meszelés a konyhában, pedig évente kötelező lenne. Nagyon bízom benne, hogy
megnyerjük ezt a pályázatot, mert, ha ilyen elavult konyhára nem adnak, akkor mire adnának?!

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat benyújtásáról, az előterjesztésben megismert
költségek alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

84/2015.(V.21.) Kt. határozat
Pályázat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

Ádánd  Községi  önkormányzat  Képviselő-testülete  PÁLYÁZATOT NYÚJT  BE   Magyarország
2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény (a  továbbiakban:  Költségvetési
törvény)  3.  melléklet  II.  9.  pont  szerinti  a  gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések
támogatására, az   önkormányzat fenntartásában működő, óvodai gyermekétkeztetést is szolgáló
főzőkonyha  és   kapcsolódó  kiszolgáló  létesítményei (a  továbbiakban  együttesen:  konyha)



fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:
- már működő konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése
- étkező felújítása,
- a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztése.

A tervezett fejlesztés megvalósításának költsége: bruttó 38.683.496,-Ft

Igényelt támogatás  pályázati kiírásban meghatározottak alapján, adóerőképessége mértéke szerint a
fejlesztés  95%-a, azaz: bruttó 36.749.321,-Ft

Az önkormányzat a pályázati kiírásban meghatározottak alapján, adóerőképessége mértéke szerint
2015. évi költségvetésében   5% SAJÁT ERŐT biztosít, melynek összege bruttó 1.934.175,-Ft. A
saját erőt értékpapír állománya terhére biztosítja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására,  a  szükséges
nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2015. május 29.

6. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Szatmári Kornélia polgármester:
Pályázati lehetőség nyílt meg önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  A
következő célokra lehet pályázni: 1. az önkormányzati tulajdonban lévő, általa fenntartott intéz-
mény vagy egészségügyi alapellátás esetén az általa működtetett épület vagy helyiség fejlesztésére,
felújítására.  Pályázható összeg 30 millió Ft. 2.  út, híd és járda felújítására, karbantartása. Igényel-
hető támogatás 15 millió Ft. A 3. alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában
lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény
létrehozására nyújthatja be, igényelhető támogatás 20 millió Ft.

Saját erőként szintén csak 5%-ot kell biztosítani. A pályázatokat június 9-éig kell benyújtani.

Az első cél, vagyis az intézményfelújítás esetében először a közös hivatal felújítására gondoltunk,
mégpedig úgy, hogy a régi orvosi rendelő épületét újítjuk fel, s oda költözik majd át a hivatal. A
Pénzügyi Bizottság ülésén is ezt az alternatívát tárgyaltuk. Azóta azonban a jegyzőnő állásfoglalást
kért a Belügyminisztériumtól, az állásfoglalás alapján csak meglévő hivatal fejlesztése támogatható,
a hivatal új épületbe való költöztetése nem. Kérdés, hogy megéri-e a hivatal jelenlegi épületére eny-
nyi pénzt költeni, hiszen akárhogyan fejlesztjük, alakítjuk, az irodák számát nem tudjuk növelni.
Majdnem biztos, hogy idén nyáron megkapja az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem ré-
szesült önkormányzatok támogatását, ebből az összegből meg lehetne valósítani a hivatal átköltöz-
tetését, jelenleg pedig másik célra kellene pályázni, pl. a járdák felújítására. 

Fehér József képviselő:
A hivatal épülete nincs szigetelve kérdés, hogy statikailag milyen állapotban vannak a falak. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Járt a padláson, és látszik, hogy el van nyílva a tetőtől a tartófal. 

Fehér József képviselő:
A legcélszerűbb az lenne, ha járdafelújításra nyújtanánk be a pályázatunkat, javasolja a Petőfi utca



járdájának az aszfaltozását, ugyanis az iskolába menő, illetve az iskolából hazafelé tartó gyerekek a
rossz járda miatt az utcán közlekednek, és ez nem biztonságos. 

Németh Ilona alpolgármester:
a Lehel utcai járda is nagyon rossz állapotban van, és a Széchenyi utcai járdát, ami az iskola felé
vezet, is fel lehetne újítani. 

Szatmári Kornélia polgármester:
15 M Ft értékben lehet járdafelújításra pályázni, az Árpád utcát végig meg lehetne csinálni belőle,
illetve meg kell vizsgálni, hogy emellett mely utcák járdáinak a felújítása fér bele a pályázati keret-
összegbe. Ki fog hívni egy céget, hogy készítsen a tervezett felújításról költségbecslést. Kéri, hogy
szavazza meg, aki egyetért a felvetésével. 

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

85/2015.(V.21.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4 . pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázaton  a  település  járdáinak
(elsősorban Árpád utcai járda) felújítására, a pályázati kiírásban szereplő 15 millió
Ft-os  támogatási  összeg  erejéig.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  kérjen
árajánlatot az Árpád utcai járda, valamint - lehetőség szerint – a Petőfi, Széchenyi
és Lehel utcai járda felújítására, s a pályázat beadási határideje előtt rendkívüli
ülésre a döntés érdekében terjessze elő.

Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

7. Az önkormányzat gazdasági programjának a jóváhagyása

Szatmári Kornélia polgármester: 
A program megírásakor igyekezetem a realitás talaján maradni, igyekeztem úgy kialakítani az el-
képzeléseimet, hogy jó pár dolgot nyitva hagytam, hogy a képviselő-testület javaslatait is be tudjuk
építeni. Programjában kiemelte, hogy Ádánd adottságai nem rosszak, ez a falu nincs rossz helyzet-
ben, a megye más teleüléseihez képest sem, se lélekszám, s közlekedés,  se a közszolgáltatások
igénybevétele tekintetében. A munkanélküliséget főként szakképzetlenség okozza. Lépni kell, hogy,
aki el akar helyezkedni, az tudjon is dolgozni. Cél a vállalkozások idecsábítása, a fiatalok letelepe-
désének a segítése. Egy vonzó település létrehozása. A gazdasági programban azt is leírta, hogy
nem kíván új adónemet bevezetni, mint ahogyan azt sok település megteszi, a cél inkább a kintlevő-
ségek behajtása, és az adómorál javítása. Igaz, hogy nem szorosan a napirendhez tartozik, de meg-
kéri a jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a testületet arról, hogy milyen intézkedések történtek az adók-
intlevőségek végrehajtásával kapcsolatban.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Több, mint 30 embernek küldtek értesítést  1 éven túli gépjárműadó tartozásuk miatt, a gépjárművü-
ket a forgalomból kivonatják. Az értesítés hatására az érintettek kb. fele a tartozásukat befizette, 3-
4-en részletfizetést kértek, a többiek azonban nem reagáltak. Az Okmányiroda hamarosan postázza
részükre a gépjármű forgalomból való kivonásáról rendelkező határozatokat. 

Németh Ilona alpolgármester:



Kétszer is elolvastam a gazdasági programot, és elmondható, hogy az reális helyzet-elemzésre épülő
célkitűzéseket tartalmaz. Örülök, hogy az elmúlt években javasolt felújítások, fejlesztések helyet
kaptak benne. A programban szereplő célkitűzések megvalósíthatóak. Kiemeli a hivatal  és a hús-
bolt felújítását, mint fejlesztési célt.

Fehér József képviselő:
A bölcsőde kérdését napirenden kell tartani, mindenképpen meg kell építeni, ha lehetőség lesz rá. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszem fel a gazdasági program elfogadását, kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztett
gazdasági programot, az 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:

86/2015.(V.21.) Kt. határozat

A képviselő-testület Ádánd Községi Önkormányzat  2015-2020 évek vonatkozá-
sában elkészített gazdasági programját megismerte, azt jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

8.Szennyvízintenzitás növelésére jóváhagyott támogatással kapcsolatos intézkedések megvitatása 

Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzat benyújtotta a projekt támogatási arányának növelésére vonatkozó kérelmét, amit
pozitívan bíráltak el. A támogatás mértékének és összegének módosítására a költség-haszon elemzés
felülvizsgálata  során  számított  finanszírozási  hiány  alapján  történt.  A  projekt  támogatása
85,00000%-ról  91,209434%-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy ezzel arányosan az önerő mértéke csök-
kent 148.262.250 Ft-ról 86.587.075 Ft-ra. Mindemellett az  Irányító Hatóság a megítélt támogatás
csökkentéséről   döntött  a  szállítói  szerződéssel  le  nem fedett  támogatás  összegével.  (Összesen
3.415.000,-Ft maradvány elvonása történt.)

A Viziközmű Társulat az eredeti támogatás szerződés szerinti önerő összegének 50%-át 2014. de-
cember 30-án az önkormányzat részére átutalta, csökkentve az elvont maradványösszeg arányos ré-
szével. Viziközmű Társulat által szennyvízszámlára utalt összeg: 73.875.000,-Ft.

Az önkormányzat fejezze kis szándékát arra vonatkozóan, hogy a szennyvízberuházás támogatási
intenzitásnövelése  miatt  a  lakossági  befizetésekből  megmaradt  összeget  a  lakosság  részére
visszajuttatja, azonban ennek a lebonyolítása ügyében jogi állásfoglalást kell kérnünk. A tisztánlátás
érdekében azonban szükséges,  hogy a VKT-tól  már  több alkalommal  sikertelenül  kért  adatokat
(nyilvántartásokat) megkapjuk.
Addig is a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt képviselő-testület elé:  Az önkor-
mányzat a nevében eljáró ügyvéd által hívja fel az Ádándi Szennyvízelvezető Viziközmű Társulatot,
hogy a  Társulat által vezetett, az ingatlan tulajdonosok által teljesített, ill. még hátralékos érdekelt-
ségi hozzájárulásokról meglévő analitikát 8 napon belül küldje meg.   A képviselő-testület fejezze ki
szándékát, hogy a szennyvízberuházás támogatási intenzitásnövelése miatt a lakossági befizetések-
ből megmaradt összeget a lakosság részére visszajuttatja. A lakossági visszafizetések jogi, pénzügyi
és technikai lebonyolítása szabályszerűségének előkészítésével bízza meg a polgármestert.

Fehér József képviselő:



Az a véleményem, hogy semmi szín alatt ne utalja vissza az önkormányzat a víziközmű társulatnak
ezt az összeget, az önkormányzat hajtotta végre a beruházást, ezért az önkormányzat rendelkezzen
róla.

Németh Ilona alpolgármester:
Az én véleményem is az,  hogy az önkormányzat pályázott  a szennyvízintenzitás növelésére,  az
önkormányzat érte el, hogy kevesebbe kerülhet a beruházás a lakosoknak, az önkormányzat fejezze
ki szándékát arra vonatkozóan, hogy vissza akarja juttatni ezt az összeget a lakosságnak, de ehhez
szükség  van,  hogy  a  víziközmű  társulat  a  vonatkozó  analitikákat  kiadja  az  önkormányzatnak.
Jelenleg  csak  erről  döntsenek,  és  amint  kiderül,  hogy  melyik  út  járható  (önkormányzat,  vagy
társulat fizeti-e vissza a pénzt) akkor döntsenek a továbbiakról. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Egyetért a szándéknyilatkozat elfogadásával és azzal is, hogy csak konkrét tudás birtokában hozzák
meg a végleges döntést. Szavazásra teszi fel ezt a határozati javaslatot.

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

87/2015.(V.21.) Kt. határozat

1.  Az  önkormányzat  a  nevében  eljáró  ügyvéd  által  hívja  fel  az  Ádándi
Szennyvízelvezető Viziközmű Társulatot, hogy a  Társulat által vezetett, az ingatlan
tulajdonosok  által  teljesített,  ill.  még  hátralékos  érdekeltségi  hozzájárulásokról
meglévő analitikát 8 napon belül küldje meg.

2.  A képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a szennyvízberuházás támogatási
intenzitásnövelése miatt a lakossági befizetésekből megmaradt összeget a lakosság
részére  visszajuttatja.  A  lakossági  visszafizetések  jogi,  pénzügyi  és  technikai
lebonyolítása szabályszerűségének előkészítésével megbízza a polgármestert.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: azonnal

9. Emlékkő felállításáról való döntés a település 750 éves fennállásának alkalmából

Szatmári Kornélia polgármester:
Településünk  2015-ben  ünnepli  fennállásának  750.  évfordulóját,  melynek  alkalmából  számos
jubileumi eseményre kerül sor. E rendezvénysorozat keretében egy emlékkő felállításával kívánunk
tisztelegni településünk 750. éves fennállásának alkalmából. Az emlékkő anyaga: homokkő, mérete:
40 x 170 cm. Felirata külön  képviselő-testületi  döntés  alapján  kerül  majd  meghatározásra.  Az
előterjesztéshez csatoltak egy vázlatos tervet, amit Katona Tamás készített, az emlékkő tervezett
megjelenéséről. A költségei kb. 250 re Ft+áfa + 50 e Ft+áfa tervezési és engedélyeztetési díj lenne.
Felállításának  helyeként  több  helyszínt  is  megtekintettek,  de  végül  azt  a  javaslatot  terjeszti  a
képviselő-testület elé, hogy a helyszín a Művelődési Ház előtti közterület legyen. 

Fehér József képviselő:
Nem  tetszik  az  emlékkő  javasolt  helye,  ne  a  művelődési  ház  előtt  állítsák  fel,  hanem  pl.  a
templomkertben.  Az emlékkő formájáról pedig több variációt szeretne látni,  amik számítógépes
grafikával készüljenek. Kérdezzék meg az embereket, a település honlapján, hogy hova szeretnék
tetetni az emlékkövet. 



Harta János képviselő:
Szerintem jó, és megfelelő hely lenne a művelődési ház előtti tér, hiszen ott van az országcímer is,
odajárnak koszorúzni, és központi helyen található.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szeretném,  ha  ebben  a  kérdésben  a  képviselő-testület  konszenzusra  jutna,  ezért  a  döntést  a
következő ülésre elnapolom, a lakosság véleményét megkérdezzük, és az emlékműről még további
vázlatokat készíttetünk. 

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

88/2015.(V.21.) Kt. határozat

A képviselő-testület a napirend tárgyalását a következő ülésre elnapolja. Fel-

kéri a polgármestert, hogy addig is mérje fel a lakosok véleményét az emlék-

mű tervezett helyével kapcsolatban és készíttessen még alternatívaként az em-

lékműről további vázlatokat.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

10. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átru-
házott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés
közti tevékenységéről

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérdés, hozzászólás van a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, úgy elfogadására javasolom.

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

89/2015.(V.21.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határoza-

tok végrehajtásáról, a polgármester és a Szociális Bizottság átruházott hatás-

körben hozott döntéseiről szóló beszámolót, valamint a polgármester két ülés

közti tevékenységéről szóló szóbeli és írásbeli előterjesztését jóváhagyólag el-

fogadja. 

        Határidő, felelős: intézkedést nem igényel.

11. Egyebek

Szatmári Kornélia polgármester:

Az alábbiakról kívánok beszámolni a testületnek

- a költségvetésben jóváhagyott karbantartások tovább folytatódnak, jelenleg a hivatal két hátsó iro-
dájának és a Pártok Háza festése fejeződött be, mely 319 e Ft-ba került.



- a sportöltöző karbantartását is befejezték. Az egész tető le lett szedve, új lécezés, fóliázás történt.
Ki lett cserélve az OSB kartonos ragalja. Kívül belül kifestették. Új linóleum került a helyiségekbe.
A saját dolgozók és a közmunkások végezték a munkát, akiknek itt, a nyilvánosság előtt is meg sze-
retné köszönni, hogy ilyen szép munkát végeztek.

- a járdalapokat újrarakták a Kossuth L. utcában és a Dózsa Gy. utca egy szakasza is elkészült.

- a Zrínyi utcában folyik az árkok karbantartása, amit a közmunkások végeznek. Ezt a munkát a Ka-
tasztrófavédelem is elrendelte.

- a Jókai utca karbantartása is elkészült, jó minőségű utat hoztak létre a szennyvízberuházás kivite-
lezőinek a közreműködésével. 206 e Ft-ba kerültek a munkálatok.

- a Klikk megkezdte a kastélykert karbantartását

- Május 16-án megtartották a TESZEDD akciót, ahol 130 önkéntes vett részt és 30 zsáknyi szemét
gyűlt össze. Megköszöni a Vadásztársaság munkáját, akik a külterületeken gyűjtötték a szemetet.

- Készül a falutörténeti kiállítás, melyhez a lakosságtól felajánlásként megkapták az anyagot. A kul-
turális közfoglalkoztatott és Gégény Antalné a Nyugdíjasklub közreműködésével vállalta a meg-
szervezését.

- a Szépkert Pályázat is szervezés alatt áll. Várják és gyűjtik a jelentkezőket.

- A falunapon szervezése is folyamatos. Fő fellépő a Megarox Társulat lesz, operettekkel és musica-
lekkel. A tűzijátékra is leszerződtek 170 e Ft-ért.

- a lomtalanítás június 8-án lesz. A veszélyes hulladék és az építési törmelék kivételével mindent ki
lehet tenni és elvisznek. Alakosságot értesíteni fogjuk.

- a Rákóczi utcában megtörtént a veszélyes fa kivágása, 80 e Ft-ba került.

- pár napja ellenőrizte a NAV a pálinkafőzőt. Véleményük szerint vétek ezt az épületet ennyire rom-
lani hagyni, azt javasolták vagy adjuk el a felszerelést vagy hasznosítsuk. A berendezések milliós
értéket képviselnek. Javasolom, hogy a következő ülésen tűzzük napirendre a Pálinkafőző kérdését.
Érkezett régebben egy 150 e Ft-os ajánlat a berendezésekre, de szakértők szerint ennyiért nem sza-
bad eladni.

- az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a SIOKOM Nonprofit Kft-vel. A SIOKOM
Nkft. tulajdonosai Siófok Város Önkormányzata és a DBRHÖT, amely társulásban az önkormány-
zat tag. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átme-
neti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény előírásai szerint azon be-
jegyzett korlátolt felelősségű társaságok, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot
köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni. A DBRHÖT Társulási Tanácsa a SIÓ-
KOM Nkft. törzstőkéjének 3.000.000 Ft-ra történő emelésével egyetértett. Felkérte a Társulás El-
nökét, hogy szíveskedjen a Társulás tagönkormányzatait az ehhez szükséges döntés, pénzügyi köte-
lezettségvállalás érdekében megkeresni. A megkeresés megérkezett, önkormányzatunkra 36.382,-Ft
esik. Kéri a testületet, hogy hozzon döntést ezzel kapcsolatban, hagyja jóvá a törzstőke emelést és
biztosítsa hozzá az önkormányzatra eső összeget.

- Ábrahám László szóban érdeklődött, hogy a Takarék és a Húsbolt közti területet eladná-e az ön-
kormányzat. Ez a terület közterületként van nyilvántartva, ami azt jelenti, hogy forgalomképtelen,



nem értékesíthető. Valamint a környező önkormányzati épületekből is jönnek ki a szennyvízcsövek.

- július 1-jén köztisztviselő nap lesz. Javasolja, hogy a közös hivatal ádándi és nagyberényi dolgo-
zói, az ádándi és a nagyberényi képviselő-testülettel e nap alkalmából egy napos kiránduláson ve-
gyenek részt. Ennek Ádándra eső költsége kb.144 e Ft lenne.

Fehér József képviselő: ilyen területet nem szabad eladni. Valamint úgy emlékszik, hogy az útfel-
újítás tervei szerint itt lenne elhelyezve a buszmegálló is. A Nagyberénnyel közös kirándulást támo-
gatja.

Szatmári Kornélia polgármester:

Az alábbi ügyekben szeretné a testület döntését:
1.) „SIÓKOM Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelése” - határozati javaslatom a jóváhagyása.
2.) Húsbolt és Takarékszövetkezet közti terület értékesítésének kérdése – határozati javaslatom az,
hogy a terület nem értékesíthető.
3.) Köztisztviselői nap – határozati javaslatom a kirándulás költségeinek a jóváhagyása.

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

90/2015.(V.21.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta a „SIÓKOM
Nonprofit  Kft.  törzstőkéjének  felemelése” tárgyában  az  alábbi  határozatot
hozta:

Ádánd Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dél-Balatoni  Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként úgy határozott, hogy
a  szavazati  arány  alapján  felosztott  törzstőke  emelés  Ádánd  Község
Önkormányzatára  eső  36.382,-Ft  összegű  részét  a  2015.  évi  költségvetése
terhére teljesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoz-
tassa a DBRHÖT elnökét és a SIOKOM Nkft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

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

91/2015.(V.21.) Kt. határozat

A képviselő-testület a Húsbolt és Takarékszövetkezet közti önkormányzati terü-
letet nem jelöli ki értékesítésre, mivel az adott terület közterület,ami jellegéből
adódóan forgalomképtelen vagyonelem.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint



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

92/2015.(V.21.) Kt. határozat
A képviselő-testület jóváhagyja a köztisztviselői napi közös képviselő-testületi
és hivatali kirándulás költségeit.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

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

              

                   Németh Ilona             Harta János
 jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


