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Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

A lakosság részéről megjelent: -

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 5 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 Lengyel Imre és Fehér József  képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 5 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

93/2015.(V.27.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2015.  május  27-ei  rendkívüli,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Lengyel Imre és Fehér József képviselőket megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
 Kérem  a  meghívóban  szereplő  napirendi  javaslatban  szereplő  napirend  elfogadását,  kiegészítve  az
időközben  érkezett  és  sürgős  döntést  igénylő  ”A SIÓKOM  Nonprofit  Kft.  pótbefizetési  igénye”  című



napirenddel,  amit  szóban terjesztek elő.  A napirend elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint  vita nélkül,
egyszerű többséggel elfogadott határozattal történik. 
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 5 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal,  0  tartózkodással  az  ülés meghívóban szereplő napirendjét  elfogadta  és  az alábbi  határozatot
hozta:

94/2015.(V.27.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2015. május 27-ei  rendkívüli, nyilvános
ülés napirendjét:

1. Módosítás a konyha felújítási pályázattal kapcsolatban
2. A SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetési igénye

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
       

1. Módosítás a konyha felújítási pályázattal kapcsolatban

Szatmári Kornélia  polgármester:
A  múlt  ülésen  döntés  született  a  konyhafejlesztési  pályázatunkkal  kapcsolatban.  A  pályázat
előkészítése során szembesültünk vele, hogy mivel az élelmezés tekintetében Áfa levonási jogunk
van,  s  a  konyha  felújításának  költségei  is  az  élelmezés  szakfeladaton  jelennek  meg,  ezért  a
beruházás  nettó  költségeit  támogatja  csak  a  pályázat.  Vagyis  az  Áfát  az  önkormányzatnak  kell
előfinanszíroznia. Így az összes nettó költség:31.098.303,-Ft, +27%Áfa: 7.585.193,-Ft, ez összesen
bruttó: 38.683.496,-Ft.  A saját  erő:  nettó  költség  5%-a,  vagyis  1.554.915,-Ft.  Összesen  (saját
erő+Áfa) 9.140.108,-Ft-ot kell az önkormányzatnak biztosítani a beruházáshoz. Az Áfát 2016-ban
igényelhetnénk vissza, de lehetőség van rá, hogy a NAV-tól külön kérelem alapján Áfa gyakoritást
kérjünk,  megfelelő  indokkal,  így éves  bevallás  helyett  negyedéves  bevallást  is  kérhetünk és  ha
engedélyezik, akkor még idén visszaigényelhetjük a beruházás Áfáját.
Megoldás lehet még, hogy a beruházás lezárását kitoljuk 2016-ra, erre lehetőség is van, mert a
támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31.Ezen a nyáron pl. a tetőt, vagy a
gázbevezetést készítenénk el, s csak ennek az önerejét és az Áfáját kellene idén finanszírozni. Idén
szeptemberre amúgy is kicsi az esély, hogy egy ekkora felújítást befejezzünk.

Javaslom a pályázat beadását és a saját erő és az Áfa vállalását, mivel ilyen lehetőség nem fog
mostanában a rendelkezésünkre állni.

Németh Ilona alpolgármester: 
Én is javaslom a pályázat beadását iylen feltételek mellett is, a műszaki tartalmán ne változtassunk,
ne csökkentsük azt. Az Áfa vissza fog térülni és mostanában nem igen hiszem, hogy még egy ilyen
pályázati lehetőségünk lesz.  Egyszerre nem is lehet ennyi munkát elvégezni. Véleményem szerint
a tetővel kellene talán kezdeni.

Fehér József képviselő: 
Támogatom az előterjesztésben foglaltakat, még ha hitelt is kell felvenni, hogy az áfát bele tudjuk
tenni, akkor is érdemes.

Lengyel Imre képviselő: 
Az adókintlevőségekből is folyhatnak be addig.

Szatmári Kornélia  polgármester:
Az adókintlevőségekből ekkora összegre nem számít. Szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását az
elhangzottak szerint: a beruházás összes nettó költség:31.098.303,-Ft, +27%Áfa: 7.585.193,-Ft, ez



összesen bruttó: 38.683.496,-Ft. A saját erő: nettó költség 5%-a, vagyis 1.554.915,-Ft. Összesen
(saját erő+Áfa) 9.140.108,-Ft-ot kell az önkormányzatnak biztosítani a beruházáshoz. 

Megállapítom,  hogy a  7  fős  képviselő-testület  jelen  lévő  5  tagja  egyhangúlag,  5  igen,  0  nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

95/2015.(V.27.) Kt. határozat

Pályázat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  84/2015.(V.21.)  Kt.  határozatát  az  alábbiak  szerint
módosítja:

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 megvalósulásának ideje: 2015 és 2016. évek
A tervezett fejlesztés helye: az önkormányzat 8653 Ádánd, Széchenyi u. 8. sz. alatt található főzőkonyhája

A tervezett fejlesztés megvalósításának költsége:
nettó 31.098.303,-Ft +  7.585.193,-Ft Áfa (27%) összesen bruttó 38.683.496,-Ft

Igényelt  támogatás  pályázati  kiírásban  meghatározottak  alapján,  adóerőképessége  mértéke  szerint  a
fejlesztés  nettó költségének 95%-a, azaz: 29.543.388,-Ft

Az önkormányzat a pályázati kiírásban meghatározottak alapján, adóerőképessége mértéke szerint 2015. évi
költségvetésében  5% SAJÁT ERŐT biztosít, melynek összege a nettó költség 5%-a, azaz 1.554.915,-Ft  . A
saját erő és az Áfa összegét a képviselő-testület 2015 és 2016-os költségvetésében biztosítja.

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

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

2.)  A SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetési igénye

Szatmári Kornélia  polgármester:

A SIÓKOM 2014. évben veszteséges volt, ennek rendezéséhez a tagoknak 32 M Ft-ot pótbefizetés
formájában  kellene  biztosítania  ahhoz,  hogy a  társaság  működőképességét  biztosítani  tudják.  A
DBRHÖT társulási tanács ülésén úgy határoztak, hogy a veszteség fedezéséhez a pótbefizetést a tár-
sulás teljesíti. Ádándra 442.020 Ft pótbefizetési kötelezettség vonatkozik. Megemlítem, hogy a tár-
sulási tanács ülésén én ezt a határozatot nem támogattam. Most sem támogatom, mivel nem csak a
tavalyi veszteséget kell megfinanszíroznunk, hanem idén is kellene fizetnünk. 



Fehér József képviselő:
Véleményem szerint semmi szín alatt nem szabad befizetni még tíz fillért sem, ugyanis nem az ön-
kormányzat gazdálkodott veszteségesen. 

Németh Ilona alpolgármester:
Ha a veszteség a rezsicsökkentés miatt alakult ki, akkor azt nem lehet az önkormányzatokkal kifi-
zettetni. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszem fel a következő kérdést. Kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
„Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat a SIÓKOM Nonprofit Kft veszteséges működése miatt
elrendelt 442.020 Ft pótbefizetési kötelezettséget teljesítse.”

Megállapítom,  hogy a  7  fős  képviselő-testület  jelen  lévő  5  tagja  egyhangúlag,  0  igen,  5  nem
szavazattal, 0 tartózkodással a határozati javaslatot elvetette. 

Szavazásra teszem fel a következő kérdést. Kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
„Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat a SIÓKOM Nonprofit Kft veszteséges működése miatt
elrendelt 442.020 Ft pótbefizetési kötelezettséget NE teljesítse?”

Megállapítom,  hogy a  7 fős  képviselő-testület  jelen  lévő 5  tagja,  4  igen,  0  nem szavazattal,  1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

95/2015.(V.27.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a SIÓKOM Nonprofit
Kft veszteséges működése miatt elrendelt 442.020 Ft pótbefizetési kötelezettségét nem áll
módjában teljesíteni.

            Határidő: értelem szerint
 Felelős: polgármester

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

              

                  Lengyel Imre                      Fehér József
 jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


