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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015.szeptember 24-én tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.szeptember 24-én megtartott soros, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:

17.00 óra

Jelen vannak:

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

Az ülésről távol maradt:

-

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző
Szabó Attiláné óvodavezető
Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja
Csaba Szilvia munkaügyi ügyintéző (KÖH)
Pápai László Roma Nemz. Önk. Elnöke

Meghívottak:

Neisz Péter (Népdalkör Egyesület elnöke)
Gégény Antalné (Nyugdíjasklub elnöke)

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
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 Mater Zsolt és Németh Ilona 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:
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133/2015.(IX.24) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2015. szeptember 24-ei soros, nyilvános ülés és az azt követő
zárt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Mater Zsolt és Németh Ilona képviselőket
megválasztotta.
NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján indítványozom, hogy a meghívóban 1. napirendi pontként
szereplő „Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A
költségvetési rendelet módosítása” előterjezstést tárgyaláást vegyék le a napirendről. Megkéri a
Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a határozati javaslatot.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottságnak az a javaslata, hogy a bizottság által feltárt logikai, számszaki eltérések miatt a
testület vegye le napirendről a Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosítása napirendeket. A novemberi ülésre kerüljön
előterjesztésre a Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről,
illetve a költségvetési rendelet módosítása napirend. A novemberi ülésre készülő előterjesztést,
annak a testület elé terjesztése előtt vizsgálják felül a Közös Hivatal kirendeltségén dolgozó
pénzügyi végzettségű kolléganők. A Bizottság további javaslata a jövő évi zárás szabályosságának
biztosítása érdekében, hogy önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési tervébe vegyék fel az
önkormányzat 2015. könyvelésének az átvizsgálását, amit január -február hónapra ütemeznének,
mielőtt az a kincstárba leadásra kerül.
Szatmári Kornélia polgármester:
Egyetértek a Bizottság javaslatával, kérem a képviselő-testület szavazza meg az indítványt.
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:
133/2015.(IX.24.) Kt. határozat

1.) A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság által feltárt logikai, számszaki
eltérések miatt leveszi a napirendről a Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosítása
előterjesztéseket.
2.) A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a novemberi ülésre kerüljön
előterjesztésre a „Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének ¾ évi
teljesítéséről, illetve a költségvetési rendelet módosítása „ napirend.
3.) A novemberi ülésre készülő előterjesztést, annak a testület elé terjesztése előtt
vizsgálják felül a Közös Hivatal kirendeltségén dolgozó pénzügyi végzettségű
munkatársai.
4.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövő évi zárás szabályosságának
biztosítása érdekében az önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési tervébe vegyék
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fel az önkormányzat 2015. könyvelésének az átvizsgálását, amit január -február
hónapra ütemezzenek, mielőtt az a kincstárba leadásra kerül.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester a a 2. pontban szereplő előterjesztés testület elő
terjesztéséért, Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző az előterjesztés szakmai
összeállításéért, Kovács Gréta, Fodorné Csapó Eszter a szakmai anyag felülvizsgálatáért.
Baumann Anita Gabriella jegyző a 4. pont alapján a 2016. évi belső ellenőrzési terv
testület elé terjesztéséért

Az ülésre megérkezik Fehér József képviselő. A képviselő-testület létszáma a továbbiakban 7 fő.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja továbbá, hogy a meghívott vendégek (civil egyesületek képviselői) miatt a 4. napirendi
pontot: „ Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről” elsőként tárgyalják, továbbá a zárt
ülés napirendjei közé vegyék fel második napirendként a „Munkajogi intézkedés
óvodapedagógussal kapcsolatban” napirendet. Kéri a napirend elfogadását az elfogadott
módosításokkal együtt. 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:
135/2015.(IX.24.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. szeptember 24-ei
soros, nyilvános ülés napirendjét:
1.
2.
3.
4.

Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről
Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Ádánd vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervének a jóváhagyása
(2016-2030)
5. Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének a jóváhagyása
(2016-2030)
6. Orvosi ügyeleti feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása
7. Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft tagi kölcsön iránti kérése
8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó ingatlanközvetítői javaslatok
megtárgyalása
9. Az ádándi Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezése
10. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri
és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
11. Egyebek
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. szeptember 24-ei
soros, zárt ülés napirendjét:
1. Ingatlan felújítással kapcsolatos kérelem
2. Munkajogi intézkedés óvodapedagógussal kapcsolatban
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NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről
Szatmári Kornélia polgármester:
A képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet alapján pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására. A
pályázat benyújtási határideje 2015. július 31. volt. A pályázati határidőig 4 civil szervezet nyújtotta
be pályázatát.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a rendelkezésre álló költségvetési keret kiegészítését és alábbiak szerinti
felosztását javasolja a bizottság a beadott pályázatok között: 1. Népdalkör Egyesület 200.000,-Ft,
2.Ádándért Egyesület 140.000,-Ft, 3.Sabaki Baráti Kör Egyesület 40.000,-Ft, 4. Közelebb
Egymáshoz Nyugdíjasklub 75.000,-Ft.
Fehér József képviselő:
A sabaki egyesületnek 84.300,-Ft-ot, a nyugdíjasoknak 100 e Ft-ot javasol, a másik két javaslattal
egyetért.
Németh Ilona alpolgármester:
300 e Ft van előirányozva a költségvetésben, ha a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint osztjuk ki a
támogatást, akkor az összesen: 455 e Ft kiadást jelent, a Fehér képviselő javaslata alapján, akkor
pedig 524 E Ft lenne összesen, ebben az esetben azt is meg kellene jelölni, honnan biztosítsuk
hozzá a hiányzó előirányzatot.
Lengyel Imre képviselő:
A sportegyesület részére 630 E Ft van előírányozva, azonban csak az őszi szezonban indultak, agy
nem fogják felhasználni az egész épvi támogatást, előirányzat fog megmaradnim, ebből lehetne
biztosítani a különbözetet. Ezért ő az eredeti kérelmeket támogatja, ennyi pénzt el lehet venni a
sporttól.
Bene László kéviselő:
Lengyel Imre javaslatát elfogadja.
Németh Ilona alpolgármester:
Támogatja, hogy az egyesületek által kért teljes összeget szavazza meg a testület, azonban, ha van
rá más forrás, akkor abból biztosítsák a különbözetet, ne a sport előirányzatból.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Egyéb önkormányzati feladatokra is kap finanszírozást az önkormányzat, ebből biztosítani lehet
kulturális tevékenység támogatását.
Szatmári Kornélia polgármester:
Összefoglalja az elhangzottakat, az egyesületek részére a képviselő-testület az eredeti igényük
szerint biztosítja a 2015. évi támogatásokat( Népdalkör: 200 E Ft,. Ádándért Egyesület 140 E Ft,
Sabaki Baráti Kör: 84.300,- Nyugdíjas Klub: 150 E Ft.), a rendelkezésre álló előirányzat szükséges
különbözetét nem a sport előirányozatból veszik el, hanem más forrást fognak rá biztosítani. Kéri a
képviselő-testületet, hogy e szerint hozzák meg döntésüket.
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Mater Zsolt képviselő:
Bejelenti a napirend kapcsán az érintettségét, mivel az Ádándért Egyesület elnöke.
Szatmári Kornélia polgármester:
A testületnek ebben az esetben szavazni kell az érintett képviselő szavazásból történő kizárásáról, az
a javaslata, hogy Mater Zsolt képviselőt a szavazásból ne zárják ki.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 6 igen, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
136/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Mater Zsolt képviselő nem zárja ki a
„Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről” napirend tárgyalásából.
Határidő, felelős: azonnal
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
137/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület Ádándi Népdalkör Egyesület részére 200.000,-Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete alapján, valamint a költségvetési
rendeletében biztosított Civil szervezetek támogatása előirányzat terhére a
pályázatában megjelölt programjaik megvalósításához (jubileumi rendezvény
megtartása).
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Határidő: 2015. október 1.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
138/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület Ádándért Egyesület részére 140.000,-Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete alapján, valamint a
költségvetési rendeletében biztosított Civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére a pályázatában megjelölt programjaik megvalósításához
(szüreti főzőverseny, adventi gyertyanyújtás megrendezése).
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Határidő: 2015. október 1.
polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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139/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület a Sabaki Baráti Kör Egyesület részére 84.300,-Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt a civil szervezetek önkormányzati
támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete alapján,
valamint a költségvetési rendeletében biztosított Civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére a pályázatában megjelölt programjaik megvalósításához
(kerékpáros pihenő karbantartása, aug.20-ai rendezvény, működési
költségek:irodaszerek).
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Határidő: 2015. október 1.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
140/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület Közelebb Egymáshoz Nyugdíjas Klub részére 150.000,Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a civil szervezetek önkormányzati
támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete alapján,
valamint a költségvetési rendeletében biztosított Civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére a pályázatában megjelölt programjaik megvalósításához
(kirándulás, fürdőlátogatás).
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Határidő: 2015. október 1.
2. Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
Szatmári Kornélia polgármester:
Az 5000 lakosúnál kisebb települések önkormányzatai ebben az évben is igényelhetnek14 000
Ft/erdei m 3 +áfa támogatást szociális tüzelőanyag vásárlására, melyhez 1000 ,-Ft/erdei m 3 +áfa
önerőt kell biztosítani. Az igényelhető maximális mennyiség maximuma esetünkben 208 m3, amit
a lakásfenntartási támogatásban részesülők átlaga alapján állapítottak meg. Felmerült a Pénzügyi
Bizottság ülésén a kérdés, hogy mekkora mennyiséget igénylejen az önkormányzat, mert a pályázati
önerőn kívül a szállítás költségét is önkormányzat kell fizetni. Megjegyzi, hogy a múlt évben is kb.
50 m3 fát igényeltek, de csak 36 m3-t nyerrtek.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság támogatja a pályázaton való részvételt, 50 m3 tűzifa igénylésévcl.
Németh Ilona alpolgármester:
Számításokat végzett ezzel kapcsolatban: 50 m3 tűzifa megpályázásához 63.500,-Ft önerőt kell
biztosítani, a szállítás 3.600,-Ft/m3, ami 18 e Ft, önerővel együtt 243 e Ft. A fa fűrészeléséhez kb.
55 liter üzemanyag és 2 liter olaj kell, illetve a helyi kiszállításának is van üzemanyag költsége,
mindez még durván 290 e Ft-ot tesz ki összesen. Úgy véli, hogy 50 m3 fa önerejével, darabolásával
és kiszállításával megbirkózna az önkormányzat.
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Mater Zsolt képviselő:
Ha többet pályázna, illetve nyerne az önkormányzat, akkor a járulékos költségei is emelkednének,
továbbá nagyobb mennyiségű fa felfűrészelése tönkretenné az önkormányzat fűrészét. Az 50 m3
igénylésével egyetért.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A pályázat feltétele, hogy a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés feltételeit az
önkormányzat rendeletben szabályozza, erre vonatkozik az előterjesztet rendelet-tervezet, melynek
elfogadását kéri a tetsülettől.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel hogy az önkormányzat induljon a szociális tűzifa pályázaton 50 m3 tűzifa
igénylésével.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
141/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására - a
belügyminiszter által Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. C. törvény 1 melléklet IX.fejezet 13. jogcím szerint kiírt pályázat szerint pályázatot nyújt be.
Igényelt támogatás:50 erdei m3 X 14.000,-Ft + Áfa = 889.000,-FT
Az önkormányzat által biztosított önerő: 50 erdei m3 x 1.000,-Ft+áfa =63.500,-Ft
A települési önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.

a

szociális

célú

tűzifában

részesülőtől

Határidő: 2015. szeptember 30./október 1.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testület
megakotja
7/2015. (IX.25) önkormányzati rendeletét
a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Szatmári Kornélia polgármester:
Ebben az évben is meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére
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vonatkozóan. Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2015. október 1. A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. november 9. A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2015. december 7.
Javasolom, hogy a képviselő-testülete járuljon hozzá a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozáshoz.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
142/2015.(IX.24.) Kt. határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
való csatlakozásról

1. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy csatlakozni
kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához.
2.
A képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el, a támogatás
finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet beépíti a 2016. évi
költségvetésbe.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2015. október 1.

4. Ádánd vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervének a jóváhagyása (2016-2030)
Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondja, hogy az idei költségvetésben a DRV eszközhasználati díj terhére beterveztek 1 szivattyú,
1 hypó-adagoló vásárlást, továbbá 3 tűzcsap cserét. Ebből egy cél valósult eddig meg, vásároltak
egy tartalék szivattyút. Azonban, mivel a DRV ebben az évben még nem fizetett az
önkormányzatnak eszközhasználati díjat, ezért úgy gondolja, hogy a többi beszerzés teljesítését
elhalasztják. Megjegyzi, hogy az eszközhasználati díj számlán van az előző évekből származó, és
rendelkezésre álló összeg, azonban ezt célzottan kell majd felhasználni, a körforgalom építése előtt,
a közművek áthelyezésére. A DRV-vel beszélt az eszközhasználati díj elmaradása miatt, azonban
nehéz anyagi helyzetükre való hivatkozással türelmet kértek. Mindezek ellenére kijelenti, hogy az
önkormányzat és a DRV között jó az együttműködés továbbra is.
Javasolja az ádándi vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadását az előterjezstés szerint.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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143/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Ádánd vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervről
1.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 11-060801-001-00-00 MEKH kóddal rendelkező 6. sorszámú ÁDÁND VÍZMŰ
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11.§-a szerinti, a Dunántúli Regionáls Vízmű ZRt. által 2016-2030 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
2.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 11-060801-001-00-00 MEKH kóddal rendelkező 6. sorszámú ÁDÁND VÍZMŰ
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11.§-a szerint felhatalmazza a polgármester, hogy a gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionáls Vízmű Zrt-t
hatalmazza meg.
Határidő:
Felelős:

soron kívül
Szatmári Kornélia polgármester

5. Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének a
jóváhagyása (2016-2030)
Fehér József képviselő:
Azt szeretné megkérdezni, hogy mikortól kell szennyvíz díjat fizetni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzat szeptember 2-án kapta meg a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
Hivatal határozatát az átmeneti szennyvíz díjakról. Nettó alapdíj 330,- Ft/hó, fogyasztással arányos
nettó lakossági díj: 267,- Ft/m3. A határozat azt is kimondja, hogy a szolgáltató ezeket a díjakat
2015. július 24. napjától alkalmazhatja. A DRV azt mondta, hogy szeptembertől fognak a számlák
kimenni, ezek hamarosan várhatók.
Harta János képviselő:
Ezt megerősíti, ő már kapott számlát július 24-étől számlázták ki a szennyvízet.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja az ádándi szennyvízkezelő és tisztító rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének
elfogadását az előterjezstés szerint.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
144/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Ádánd szennyvízkezelő és tisztító rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
1. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 84193-1311/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő
ÁDÁND SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ rendszer Ellátásért
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Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a
szerinti, a Dunántúli Regionáls Vízmű ZRt. által 2016-2030 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
2. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 84193-1311/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő
ÁDÁND SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ rendszer Ellátásért
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionáls Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Határidő:
Felelős:

soron kívül
Szatmári Kornélia polgármester

6. Orvosi ügyeleti feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása
Szatmári Kornélia polgármester:
A 2015. évre vonatkozó Feladat átadási-átvállalási szerződés-módosítás a központi orvosi ügyeleti
ellátás biztosítására az előterjezstés része. Siófok Város Önkormányzata 2015. október 01. napjától
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel kívánja ellátni az orvosi ügyeletet, több
éves szerződés keretében. A fentiekre tekintettel a szerződésmódosításban található költségfelosztás
időarányosan csak 2015. 09. 30-ig tartalmazza a települési hozzájárulásokat. Ez Ádánd
vonatkozásában (01-09 hó): 973.769,-Ft-ot jelent. (Ennek nagy részét már befizette az
önkormányzat.) 2015. október 01. napjától fizetendő települési hozzájárulások összegét a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés ellenértékére tekintettel fogják
megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett szerződésmódosítást szíveskedjen
jóváhagyni.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
145/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület jóváhagyja a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására
2015. évre vonatkozó Feladat átadási-átvállalási szerződés-módosítást a
jegyzőkönyv melléklete szerint.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
7. Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft tagi kölcsön iránti
kérése
Szatmári Kornélia polgármester:
A SIÓKOM NKft.-től megkeresés érkezett arra vonatozóan, hogy 2015. évben várhatóan a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a jelenlegi műszaki feltételek mellett a társaságnak
veszteségeket fog okozni, amely miatt kérik a települések önkormányzatait, hogy tagi kölcsön
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formájában a településükre becsült fedezethiányt fizessék meg.
Levelükben közlik, hogy Ádánd esetében ez előreláthatólag 3.771.000 Ft, amelynek pontos összege,
majd a 2015. év zárása után realizálódik. Sajnálatos módon a költségvetésünk ilyen nagy összegű
plusz kiadásra nem ad lehetőséget, ezért nem javaslom a kifizetését. Ezzel a javaséattal a Pénzügyi
bizottság is egyetértett.
Lengyel Imre képviselő:
Az a véleménye, hogy, ha az önkormányzat nem fizet, akkor akár ki is perelheti tőle Siófok ezt az
összeget, hiszen az önkormányzat tagja a társulásnak.
Bene László képviselő:
Nem javasolja, hogy fizessenek, mi a garancia arra, hogy jövőre nem fognak kérni, ennek soha nem
lesz vége. Országos szinten más szolgáltatóknál is megjelenik ez a probléma.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 6 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással (Lengyel (Imre képviselő kérte a jegyzőkönyvben feltüntetni név szerint azt, hogy
ő tartózkodással szavazott) az alábbi határozatot hozta:
146/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SIÓKOM
Nonprofit Kft. tagi kölcsön kéréséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
Ádánd Község Önkormányzata a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön
formájában a 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fedezet
hiányaként becsült 3.771 e Ft-ot nem teljesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa
a SIÓKOM Nkft. ügyvezetőjét.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó ingatlanközvetítői
javaslatok megtárgyalása
Szatmári Kornélia polgármester:
Három ingatlanközvetítő irodát keresett meg, hogy adjanak ajánlatot a közvetítői díjakra, az
OPENHOUSE-t, a Sellő-t és az OTP Ingatlanpont-ot, az előterjesztések kiküldéséig csak az
OPENHOUSE küldte el az ajánlatát, ill. ezt követően érzekeztt az OTP ajánlata, melyet az ülés előtt
minden képviselőnek kiosztottak. A két ajánlat között tulajdonképpen nincs különbség, a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendet, megkéri az elnökét, hogy ismertesse a testülettel a javaslatukat.
Bene László képviselő:
A bizottság javasolja, hogy az OPENHOUSE ingatlan közvetítőt bízzák meg az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő meghirdetésével, az alábbiak szerint:
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Ingatlan neve, címe

Javasolt (bruttó) hirdetési ár

Volt Idősek Klubja épület Kossuth L. u. 31. sz. 11 millió Ft
Árpád u. 37/A sz. alatti volt jegyzőlakást

12 millió Ft

Árpád u. 11. sz. alatti volt orvosi rendelőt és 12,7 millió Ft
orvoslakást
908/4 Berzsenyi utca telek

2 millió Ft

908/5 Berzsenyi utca telek

2 millió Ft

908/6 Berzsenyi utca telek

2 millió Ft

880/9 Ipartelek (9998 m2)

4,8 millió Ft

880/10 Ipartelek (9999 m2)

4,8 millió Ft

880/11 Ipartelek (9998 m2)

4,8 millió Ft

880/15 Ipartelek (9273 m2

4,5 millió Ft

880/16 Ipartelek (9120 m2)

4,4 millió Ft

Továbbiakban javasolja még eladásra meghirdetni:
Ingatlan neve, címe

Javasolt (brittó) hirdetési ár

880/4 (telek Árpád utca végén, ipartelep előtt)
1685 m2

2 millió Ft

421/3 (Zrínyi utca végén) 1027m2

1.270 e Ft

421/4 (Zrínyi utca végén) 1179 m2

1.270 e Ft

Németh Ilona képviselő:
Az ingatlanpiac egy kicsit kezd fellendülni, de nem biztos, hogy a megjelölt önkormányzati
ingatlanokra könnyű lesz vevőt találni. A telkeket nem adnák ki ingatlanközvetítőnek, hanem csak
kitábláznák, hogy eladóak, szíve szerint fiatal házasoknak, családoknak adná el.
Fehér József képviselő:
Egyáltalán nem bízna meg ingatlanközvetítőt, hirdesse meg az ingatlanokat értékesítésre az
önkormányzat.
Bene László képviselő:
A helyi hirdetési lapokban nagyon sokba kerül egy hirdetés elhelyezése, ha eredményt akarnának
elérni, akkor nem lenne elég egyszer-kétszer hirdetni, az ingyenes hirdetési oldalak pedig nem
hoznák a várt eredményt. Az ingatlanközvetítő szolgáltatása nem kerül pénzbe, lehet követni, hogy
van-e érdeklődés, a későbbiekben pedig az irányárat lehet módosítani is, ezért azt javasolja, hogy
határozott időre, 5 hónapra kössenek szerződést az OPENHOUSE-zal.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a következőket a képviselő-testület a pénzügyi bizottság által javasolt
önkormányzati ingatlanokat a bizottság által javasolt eladási irányárral hirdettesse meg, ennek
érdekében az OPENHOUSE Ingatlanközvetítővel kössenek 5 hónap időtartamú szerződést.
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A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
147/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OPENHOUSE ingatlan közvetítőt
bízza meg ajánlata szerinti közvetítői díjért 5 hónapos időtartamra meg az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok (telkek és használaton kívül álló épületek) értékesítésre történő meghirdetésével, az alábbiak szerint:

Ingatlan neve, címe

Javasolt (bruttó) hirdetési ár

Volt Idősek Klubja épület Kossuth L. u. 31. sz. 11 millió Ft
Árpád u. 37/A sz. alatti volt jegyzőlakást

12 millió Ft

Árpád u. 11. sz. alatti volt orvosi rendelőt és 12,7 millió Ft
orvoslakást
908/4 Berzsenyi utcai építési telek

2 millió Ft

908/5 Berzsenyi utcai építési telek

2 millió Ft

908/6 Berzsenyi utcai építési telek

2 millió Ft

880/9 Ipartelek (9998 m2)

4,8 millió Ft

880/10 Ipartelek (9999 m2)

4,8 millió Ft

880/11 Ipartelek (9998 m2)

4,8 millió Ft

880/15 Ipartelek (9273 m2

4,5 millió Ft

880/20 Ipartelek (9120 m2)

4,4 millió Ft

880/4 (építési telek Árpád utca végén, ipartelep 2 millió Ft
előtt) 1685 m2
421/3 (Zrínyi utca végén) 1027m2

1.270 e Ft

421/4 (Zrínyi utca végén) 1179 m2

1.270 e Ft

Határidő: szerződés megkötésére 15 napon belül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

9. Az ádándi Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezése
Szatmári Kornélia polgármester:
A jogszabályoknak megfelelően készült el az óvoda munkaterve,melyet a képviselő-testületnek
véleményezni kell. Megkérdezi az óvodavezetőt a jelenlegi és a várható gyermeklátszámról.
Szabó Attiláné óvodavezető:
Jelen pillanatban 53 gyermek van az óvodában, a várható létszám 70 fő, ez azonban a május 31-éig
folyamatosan beiratott gyermekek létszámát is tartalmazza. Elmondja, hogy az október 1-jei
statisztikában 55 fő fog szerepelni.
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Szatmári Kornélia polgármester:
A létszám azért is érdekes, mert 50 fő gyermek létszám alatt két csoport működése indokolt csak. A
következő kérdése az óvodavezetőhöz az, hogy hány gyermek jár fejlesztőpedagógushoz, illetve
gyógypedagógushoz az óvodában.
Szabó Attiláné óvodavezető:
Ha a létszám lecsökken, akkor természetesen mondhatja az önkormányzat, hogy a csoportok
létszámát csökkenti. Az óvodában a napokban végeztek egy hatósági ellenőrzést, problémaként
jelezték, hogy a csoport naplóba nem lehet beírni az összes gyereket, csak azokat, akik tényleg ott
tartózkodnak, a felvételi mulasztási naplónak kell tartalmaznia a teljes gyermek létszámot. Jelen
pillanatban egy SNI-s gyermek van, akit a szakértői bizottság javaslata alapján heti három
alkalommal kell fejleszteni. Ehhez a gyógypedagógust a múlt évihez hasonlóan az
önkormányzatnak kell biztosítania. A nevelési tanácsadó logopédust, fejlesztő pedagógust és
gyógytornászt biztosít. A logopédus heti egy alkalommal jön, a 20 fős nagycsoportból 14 jár hozzá.
A fejlesztő pedagógushoz 8-10 gyermek fog kb. járni, pontos adatot azért nem tud szolgáltatni, mert
még csak most lesznek meg a felmérési eredmények. A gyógytornász heti egy alkalommal jön, 1213 gyermekkel foglalkozik.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja az óvoda munkatervének elfogadását, az előterjesztés szerint.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
148/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Az Ádándi Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezése
1.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvoda
2015/2016. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
2.) A képviselő-testület a nyári szünet időtartalmát a munkatervben jelzettek
szerint jóváhagyja.
Felelős: óvodavezető
Határidő: értelemszerűen
10. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról,
valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről,
valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
Szatmári Kornélia polgármester:
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy lassan döntést kell hozni az önkormányzat elkülönített
számláján található 30 M Ft lakosság részére történő visszafizetés ügyében. A testület úgy döntött,
hogy ezt az önkormányzat szeretné a lakosok részére kiosztani, azonban a Víziközmű Társulat is ezt
szeretné tenni, és kéri a pénzt az önkormányzattól. Az önkormányzat a Vízíközmű Társulattól
adatokat kért, hogy meg tudja kezdeni a pénz visszaosztását, azonban ügyvédi felszólítás ellenére
sem szolgáltatott adatot a társulat. Az önkormányzatnak nem célja az időhúzás, az a célja, hogy a
lakosság a pénzt visszakapja, ezért az üggyel kapcsoltaban két helyről is szakértői véleményt kért.
Megbízott egy adószakértőt egyszerényebb megbízási díj fejében a támogatás önkormányzat általi
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visszautalásának adójogi kérdéseinek vizsgálatával, amint megkapja az írásos véleményét
rendkívüli testületi ülést fog az ügyben összehívni.
Tájékoztatja a testület, hogy a mai napon 18 fő foglalkoztatására adtak be igényt a Munkaügyi
Hivatalhoz, a novemberben kezdődő közfoglalkoztatási ciklusra. Kikötés volt, hogy csak FHT-ban
részesülők vehetnek részt ebben a programban. Aki jelezte, hogy szeretne részt venni a
közfoglalkoztatásban, azt mind bejelentette, azonban a Munkaügyi Központ fog döntést hozni arról,
hogy ki felel meg a feltételeknek.
A szabadságával kapcsolatban elmondja, hogy augusztusban és szeptemberben egészségügyi
problémái miatt több napot vett ki, 12 nap van vissza ebből az évből, amit év végéig ki is fog venni.
Lengyel Imre képviselő:
A 87/2015. számú határozat végrehajtásával kapcsolatban mi történt?
Szatmári Kornélia polgármester:
Az előzőekben ennek a határozatnak a végrehajtásáról beszélt, a Víziközmű Társulat az
önkormányzatnak nem válaszolt a megkeresésére, ezzel kapcsolatban az önkormányzat ügyvédje a
Cégbírósághoz fordult.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
149/2015.(IX.24.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, a polgármester és a Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, valamint a polgármester két
ülés közti tevékenységéről szóló szóbeli és írásbeli előterjesztését
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
11. Egyebek
Szatmári Kornélia polgármester:
Közeleg a Mindenszentek, ezért szükségesnek tartja, hogy a képviselő-testület által már felvetett, és
szóban támogatott karbantartási munkákat megkezdjék a temetőben. Szeretné, ha megoldanák a
temetői utak térkövezését. A temetővel kapcsolatban el kell gondolkodni, egy temetőőr valamilyen
formában történő alkalmazásáról is, ugyanis szükség van az állandó jelenlétre. Nagyon sok
elhanyagolt sírhely van a temetőben, ezeket a közmunkások letisztítják, azonban lépéseket kell
tennie a hivatalnak a lejárt sírhelyek megváltással történő felhívásával kapcsolatban, erre már
történtek előkészületek.
Németh Ilona alpolgármester:
Az önkormányzat kőművesével felmérték a temetői útak térkövezésének költségeit. A temető előtti
járda befejezése kb. 218 e Ft-ba kerülne, a temető bejáratától az urnafalig 817 e Ft lenne kb., az
urnafaltól kifelé pedig 462 e Ft. Ehhez 660 m2 szürke térkő kellene összesen,.
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Szatmári Kornélia polgármester:
A kerítés előtti járda nagyon csúnya, évek-óta félkész állapotban van, és senki sem használja. Meg
kell gondolni, hogy befejezzék, vagy megszüntessék.
Fehér József képviselő:
A református temetőrész előtti félkész járdát ne fejezzék be, mert nem használja senki, nem vezet
sehová, viszont a temető belső útjainak térkövezését támogatja. Véleménye szerint is szükség van
egy alkalmazott temető gondnokra, a temető kaput pedig esténként zárni kellene.
Mater Zsolt képviselő:
Mindenszentekig elkészül-e a tervezett munka a temetőben?
Németh Ilona alpolgármester:
Ha azonnal neki kezdenek, akkor el fog készülni.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
150/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület egyetért a következő karbantartási munka elvégzésével:
önkormányzati köztemető belső murvás útjainak térkövezése az út,
járdakarbantartási előirányzat terhére.
Határidő: október 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
- Két pályázatról van információja, az egyik egy TOP-os pályázat, melynek keretében vízelvezető
árok karbantartására, építésére lehetne pályázni, utána néz a pontos feltételeknek, mert a pályázatot
még nem írták ki, és amennyiben indulhat az önkormányzat, tájékoztatja a testületet, hogy meg
tudják tenni a szükséges lépéseket. A másik bejelenteni valója az ivóvízminőségjavító pályázattal
kapcsolatos, információi szerint idén decemberben újra be lehet adni, s nagy eséllyel tavasszal el
lehetne kezdeni a beruházást.
- Tájékoztatja a testületet, hogy a friss adóslistát kifüggesztették a település hirdetőtábláin, a jövő
hónapban napirendre tűzi az adózás helyzetével kapcsolatos előterjesztést.
- Szeretné, ha a novemberi ülésen az SZMSZ-t felülvizsgálná a testület, kéri, hogy akinek ezzel
kapcsolatban észrevétele, javaslata van, az október végéig írásban tegye meg. Ugyancsak
módosításra fogja javasolni a szociális rendeletet, meg kellene vizsgálni a lakásfenntartási
támogatás újbóli bevezetésének a lehetőségét.
- Elmondta, hogy 6 db nagy asztalt kapott az önkormányzat ajándékba, amit a művelődési házban
helyeztek el.
- Az önkormányzat rendbe tette azt az elhanyagolt ingatlant, amit vélelmezhetőleg a Selyem utcai
lakosok által többször panaszolt rókák tanyázhattak.
- Tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség adódott egy 20x40 m-es focipálya megvalósítására,
pályázat keretében, ezt az iskola területén gondolták megvalósítani, azonban a pályázat feltételei
szerint ehhez kb. 10 m Ft-ot kellene önerőként biztosítani, ezt nagyon soknak találja, ezért az nem
is javasolja, hogy belekezdjenek.

18
- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy I. fokon elvesztette az önkormányzat a volt polgármester
szabadság megváltásával kapcsolatos munkajogi pert, az erről szóló ítéletet még nem kapták meg,
tájékoztatja a testületet a per, és az ítélet részleteiről, javasolja, hogy amint az ítéletet kézhez kapják,
azt fellebbezzék meg.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 6 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
151/2015.(IX.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Pollák Tivbor volt polgármester
szabadságmegvéltással kapcsolatos munkaügyi perében születt I. fokú ítéletet
megfellebbezi. Felhtalmazza a polgármstre az ezzel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy hozzanak döntést a Kapcsolat újság és a honlap szerkesztői
munkájának honorálásáról, ugyanis a jelenlegi szerkesztő 6 éve ingyen csinálja ezt a munkát, a
honlap szerkesztesztéséért havi 25 e Ft megbízási díjat, a Kapcsolat újság szerkesztéséért
oldalanként 6 e Ft megbízási díjat javasol megállapítani, forrása a Kapcsolat újság kiadásának
kiadásának előirányzata, ami 600 e Ft volt erre az évre, de csak 100 e Ft-ot költöttek el belőle. A
javasolt megbízási díjakat az alapján tette meg, hogy ezzel a munkával foglalkozó szakcégektől kért
árajánlatokat arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a munka, ha az önkormányzat külsőst bízna
meg az elvégzésével. Természetesen, a képviselő-testület külső céget is megbízhat, ha úgy gondolja.
Fehér József képviselő:
Ez a felvetés váratlanul érte, ezért most nem akar ezzel kapcsolatban sem tárgyalni, sem döntést
hozni.
Bene László képviselő:
Ő is gondolkodási időt kér, de az az indítványa, hogy a Kapcsolat újság következő számának
megjelentetése érdekében döntsenek arról, hogy egy alkalommal kifizetik a szerkesztőnek a 6.000,Ft/oldal megbízási díjat, a továbbiakról pedig a későbbiekben döntenek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Mivel nem lát támogatást a képviselő-testület részéről, ezért a felvetését visszavonja.
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
jegyző

Szatmári Kornélia
polgármester

Mater Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

Németh Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

