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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. október 22-én tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 22-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
Pápai László Roma Nemz. Önk. Elnöke

Meghívottak:

Lévai Tibor Balatonföldvár és Környéke Végrehajtási Társulás

A lakosság részéről megjelent:

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét, valamint meghívott
vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából
valamennyi 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 Harta János és Bene László képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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154/2015.(X.22) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2015. október 22-ei soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Harta János és Bene László képviselőket megválasztotta.
NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri a napirendek elfogadását a a meghívó szerint. 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:
155/2015.(X.22) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. október 22-ei soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1.) Beszámoló az adóztatásról és az adóvégrehajtásról. A helyi adórendelet
felülvizsgálata
2.) A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok és a családsegítés ellátása módjának,
szervezeti kereteinek a felülvizsgálata
3.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, tájékoztató és döntés a szociális keret
felhasználásáról
4.) Döntés a Víziközmű Társulat által az önkormányzathoz utalt hozzájárulás
összegének kifizetéséről
5.) Egyebek:
- Sportegyesület támogatási kérelme
- Csapadékvíz elvetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése ügyében döntés
- Iskolai étkezéshez szükséges eszközbeszerzés
- Kapcsolat újság szerkesztése, honlap üzemeltetése

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló az adóztatásról és az adóvégrehajtásról, helyi adórendelet felülvizsgálata
Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezi az előterjesztőket, hogy van-e kiegészíteni valójuk. Elmondja, hogy a helyi adórendelet
felülvizsgálata amiatt szerepel az előterjesztésben, hogy a testület véleményezze, hogy kíván-e a
követlező évben adótételt emelni. Ő a maga részéről nem tesz rá javaslatot.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
a hivatal írásos beszámolójához szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Németh Ilona alpolgármester:
A végrehajtási társulás képviselőjéhez az a kérdése, hogy nem lehet-e a végrehajtási költségeket a
kintlevőség összegének függvényében megállapítani? Az előterjesztésben az szerepel, hogy a
„táblázatból látható, hogy a 2015. évben behajtott követelés követelés 1 millió Ft”. Ez az adat
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véleménye szerint nem olvasható ki a táblázat adataiból. Továbbá a táblázat a befolyt és átutalt
összeg sorai nem tartalmaznak adatot.
A hivatal beszámolójával kapcsolatban megjegyzi, hogy sok a gépjárműadó kintlevőség.
Lévai Tibor Balatonföldvár és Környéke Végrehajtási Társulás
A táblázat arról szól, hány ügyet adott át a hivatal a társulásnak és ebből mennyi lett befejezve.
Valóban nem vezethető le a táblázta adataiból a behajtott követelés összege, itt rosszul lett
megfogalmazva az előterjesztés. Ha van egy végrehajtási ügy, akkor annak a pl. a letiltás egy
befejezési formája, pedig lehet, hogy több éven keresztül vonják majd az adós jövedelméből a
követelés összegét. A táblázatban azért nem szerepelnek részletesebb adatok, mert nehéz lenne
összegyűjteni, hogy részletfizetésből, letiltásból mennyi összeg folyt be.
Fehér József képviselő:
Akinek iparűzési adótartozása van, annak a jegyző vissza tudja-e vonni a működési engedélyét?
Kevésnek tartja a társulás által behajtott adó összegét. Azokat a tartozásokat, amik behajthatatlanok
el kell törölni, ne göngyölítsék őket.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Sajnos sok régi, már eladott, vagy használhatatlan autó van a rendszerben, amivel kapcsolatban nem
történt meg a tulajdonos átírás. Akinek a nevén van még (de nem a tulajdonában) annak kellene
intézkednie az átírásról, erre felhívják az ügyfelek figyelmét.
Jogszabály a Fehér képviselő által felvetettekre nem ad lehetőséget.
Szatmári Kornélia polgármester:
Múlt héten részt vett Balatonföldváron a végrehajtási társulás ülésén, ahol a napirend a társulás
székhelyének Földvárról Balatonlellére történő áthelyezése volt. Az ülésén felszólaltam és
elmondtam, hogy hiányolom, hogy az ülés előtt nem kérték ki a tagok véleményét a módosítással
kapcsolatban, valamint azt is kifogásoltam, hogy kevés információt kapunk a társulás működéséről.
Elmondtam, hogy véleményem szerint kevés a végrehajtással foglalkozó alkalmazottak létszáma.
Továbbá azt is, hogy a végrehajtási költség összege, amit felszámolnak differenciálatlan, mindenki
ugyanannyit fizet a tartozása nagyságától függetlenül. Kérdéseimre nem kaptam kielégítő választ. A
Siófoki Kistérségi ülésen pedig felvetettem, hogy hatékonyabb lenne a végrehajtás, ha Siófok is
felvállalna egy ilyen társulás működtetését a környező települések vonatkozásában. Polgármester úr
nem szólt semmi, de kollégája jelezte, hogy sok plusz munkát jelentene.
Lévai Tibor Balatonföldvár és Környéke Végrehajtási Társulás
A végrehajtási költség – bármekkora a tartozás összege – 9 e Ft, ha az adós nem fizet 15 napon
belül, akkor egy a költség eljárási cselekményenként 5 e Ft-tal emelkedik. Ezt még megemeli
nagyobb összegű tartozásoknál pl. a földhivatali bejegyzés költsége. Nem biztos, hogy kisebb
területen nagyobb a hatékonyság, mert általában azok tartoznak mindenhol, akiknek nincs pénzük.
30-35% általában az, amit be lehet hajtani.
Lengyel Imre képviselő:
van-e az adótartozásnak elévülési ideje? Illetve nem lehet-e közmunkára kötelezni azt, akinek
adótartozása van, de nincs jövedelme, vagyona?
Lévai Tibor Balatonföldvár és Környéke Végrehajtási Társulás
5 év az elévülési idő, de ha van valamilyen végrehajtási cselekmény időközben, akkor az az idő
meghosszabbodik. Az adótartozókat nem lehet közmunkára kötelezni.
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Bene László képviselő:
Javasolja, hogy a hivatal mielőtt átadná végrehajtásra a tartozásokat, szólítsa fel az ügyfeleket a
tartozás teljesítésére és ebben a felszólításban tájékoztassák őket részletesen, hogy milyen költségei
lesznek majd a végrehajtásnak.
Szatmári Kornélia polgármester:
Összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy mindenkinek az a célja, hogy az adóvégrehajtás jól
működjön, de azt is látni kell milyen nehézségek vannak az útjában. Szavazásra teszi fel a
beszámoló elfogadását az előterjesztés 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:
156/2015.(X.22) Kt. határozat
Beszámoló a 2015. évi helyi adóztatásról

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi helyi
adóztatásról szóló beszámolót megvitatta, azt az előterjesztett formában elfogadja.
Határozat, felelős: intézkedést nem igényel
2. A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok és a családsegítés ellátása módjának, szervezeti
kereteinek a felülvizsgálata
Szatmári Kornélia polgármester:
Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag
egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új szabályok szerint
feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a
szükséges átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a települési önkormányzatoknak 2015.
október 31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.
A feladatok ellátását 2016. január 1-jétől az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton, mint
önálló szolgáltatón keresztül biztosítjuk, melynek ellátási területe az Ádándi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó Ádánd és Nagyberény települések lakosságára terjed ki. A feladatot a jelenlegi 1
gyermekjóléti feladatokat ellátó munkatársunk fogja ellátni. A családsegítést Balatonszabadival
kötött feladatellátási szerződés alapján biztosítottuk, ezt most felmondásra kerül.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Mivel esetükben a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás átalakítása nem túl bonyolult feladat,
ezért a jogszabály szerint október 30-áig meghozandó szándéknyilatkozat és a november 30-áig
meghozandó végleges döntés egy határozatban szerepel.
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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157/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés,
illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit, az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést és az alábbi döntést
hozza:
1. Az önkormányzat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátását 2016. január 1-jétől az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton,
mint önálló szolgáltatón keresztül biztosítja, melynek ellátási területe az Ádándi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Ádánd és Nagyberény települések
lakosságára terjed ki.
2. Ádánd Község Önkormányzata és Balatonszabadi Község Önkormányzat
között a családsegítő szolgálat ellátásra vonatkozó feladatellátási megállapodás
felbontásra kerül 2016.január 1-jétől.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2015. november 30. a bejegyzett adatok módosítására
3.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, tájékoztató és döntés a szociális keret
felhasználásáról
Szatmári Kornélia polgármester:
A szociális ellátások helyi szabályozásáról 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletünkben csak
rendkívüli települési támogatást állapítottunk meg, rendszeres települési támogatást nem vezettünk
be. Felmerült azonban az igénye és a lehetősége a lakásfenntartási támogatás bevezetésének.
Míg a szociális törvény feltételei alapján nyújtottuk a lakásfenntartási támogatást, addig havi
szinten kb. 100 család részesült a támogatásban, melynek összege háztartásonként 2000-9000,-Ft-ig
terjed. A támogatás 90%-át azonban akkor az állam visszatérítette az önkormányzat számára. Saját
erőből ekkora szintű támogatást nem tudnánk nyújtani, ezért szigorúbb jövedelmi feltételekkel és
kevesebb (fix) havi támogatási összeggel teszek javaslatot az ellátási forma bevezetésére.
A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és véleményezte a lakásfenntartási támogatás
bevezetésének lehetőségét és szabályait.
Fehér József képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság kérte, hogy a hivatal nézze meg, hogy a múlt évben lakásfenntartási
támogatásban részesülők közül hány főnek volt a jövedelme 57 e Ft alatt és ehhez képest tesznek
javaslatot a jövedelemhatár megállapítására. Nem fogbak tudni akkora összegeket fizetni, mint a
múlt évben (5-9 e Ft), 2-3 e Ft-ot lehetne kifizetni, attól függően, hogy hány fő van,a kinek a
jövedelme 57 e Ft alatt van. Ha 50-nek nem éri el a jövedelme az 57 e Ft-os értékhatást, akkor 2 e
Ft-ot lehetne fizetni fejenként és havonta, ez éves szintem 1 millió 200 e Ft kiadás lenne. A
bizottságnak az volt az álláspontja, hogy csak közüzemi számlása és csak természetben, vagyis
szolgáltatóhoz történő átutalással fizetnék a támogatást. A rendeletbe az is kerüljön bele, hogy nem
jár a támogatás, ha valaki nem teszi rendbe a lakókörnyezetét.
Szatmári Kornélia polgármester:
68 fő volt a múlt évben, akinek a jövedelme 57 e Ft alatt volt.
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Fehér József képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
Ez azt jelenti, hogy 2 e Ft támogatásnál többet az önkormányzat nem fog tudni megállapítani, mert
túl sok a jogosult.
Németh Ilona alpolgármester:
Azt kell eldönteni, mekkora kerettel lehet számolni, véleménye szerint 100 igénylő biztosan lesz,
aki belefér ebbe a jövedelemhatárba. Ebben az esetben max. 2 e Ft-ot lehet adni, az is 2.400 e Ft
kiadás lenne egy évben. A rendeletben szerepeljen, hogy a támogatás nem jár, hanem adható és a
bizottság vizsgálja meg a kérelmező körülményeit, mert van olyan család, ahol papíron más a
jövedelem, mint a valóságban.
Lengyel Imre képviselő:
Javasolja, hogy csak a jövő évi költségvetés tárgyalásával párhuzamosan döntsenek a
lakásfenntartási támogatás bevezetéséről, amikor már tudják, hogy jövőre milyen gazdálkodási
lehetőségeik lesznek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ki az, aki egyetért azzal, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásánál döntsenek a lakásfenntartási
támogatás bevezetéséről, addig pedig a jegyző, az ülésen elhangzottak alapján készítse elő a
rendelet-tervezetet.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
158/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jövő évi
költségvetés tárgyalásánál döntenek a lakásfenntartási támogatás, mint rendszeres
települési támogatás bevezetéséről a jövő évi pénzügyi kondíciók függvényében.
Felkérik az jegyzőt, hogy ülésen elhangzottak alapján készítse elő a helyi szociális
rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet.
Határidő: 2016. február
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Baumann Anita Gabriella jegyző
Szatmári Kornélia polgármester:
A szociális rendelet előterjesztett módosítását azonban -a lakásfenntartási támogatás kivételével javasolja elfogadni, mivel ez a módosítás ad lehetőséget a testületnek, hogy hivatalból döntsön
rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, amire szükség van ahhoz, hogy egy következő zárt
ülésén a szociális keretből erre a célra megmaradt összeget kiosszák a rászorulóknak.
Fehér József képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
A rendkívüli települési támogatásra előirányzott 1.513.000,-Ft-ból 579.000,-ot használtak fel eddig.
Az idősek karácsonyi támogatására előirányzott összeghez tegyenek annyit, hogy minden idős
ember 2.000,-Ft összegű karácsonyi támogatást kaphasson. A rendelkezésre álló 300 e Ft-os
kerethez 400 e Ft-ot kell tenni a rendkívüli települési támogatás előirányzatból. Ekkor 500 e Ft
marad eseti támogatásra a rászoruló családoknak. 100 család kaphat belőle 5 e Ft-os utalványt az
ünnepek előtt. Az is látszik az előterjesztésből, hogy az iskolakezdési támogatásból jóval
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kevesebbet használtak fel, mint amennyit terveztek (egyre többen részesülnek ingyenes
tankönyvben), így ezt a maradék összeget használhatják év végéig a rendkívüli települési
támogatásokra.
Lengyel Imre képviselő:
Végigjárta a falut és összeírta a rászorulókat, mivel sok ember szégyell elmenni segélyért.
Szatmári Kornélia polgármester:
A képviselő-testület következő zárt ülésén döntsenek majd a természetbeli támogatásban
részesülőkről, a szociális szakemberek (családsegítő, védőnő) és a képviselők által összeállított
rászorultsági lista alapján.
Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület az előterjesztet rendelet-tervezetet és a szociális
kerete felhasználására a Szociális Bizottság által előterjesztet javaslatot.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
8/2015.(X.26.) önkormányzati rendeletét
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
m ó d o s í t á s á r ó l.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
159/2015.(X.22) Kt. határozt
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési
támogatásra tervezett 1.513.000,-Ft-os keretből 400 e Ft-ot átcsoportosít az idősek
karácsonyi támogatására, 500 e Ft Ft-ot pedig természetbeni formában megállapított
eseti támogatásra fog felhasználni. Továbbá úgy határoz, hogy az iskolakezdési
támogatásra előirányzott összeg fel nem használt részét eseti támogatásra
használhatja fel a Szociális Bizottság.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
4.) Döntés a Víziközmű Társulat által az önkormányzathoz utalt hozzájárulás összegének
kifizetéséről
Szatmári Kornélia polgármester:
A viziközmű társulat kérte az önkormányzatot, hogy az önkormányzat által benyújtott és elnyert
pályázati támogatási intenzitásnövekedést szolgáló pályázat eredményessége miatt az általuk
többletként átutalt összeget, 30.581.463,-Ft-ot, utalja vissza részére. A testület egyszer már állást
foglalt, hogy a szennyvízberuházás támogatási intenzitásnövelése miatt (amire a 2014. október 12ei választások után megalakult testület pályázott) a lakossági befizetésekből megmaradt összeget a
lakosság részére visszajuttatja. Kérdésként merült fel, hogy ezt megteheti-e a közvetlenül az
önkormányzat vagy csak a társuláson keresztül. Több helyről kértek állásfoglalást. Erre az ülésre is
több állásfoglalást szereztek be. Egy adószakértőt kérdeztek meg, aki azt írta le, hogy az adja vissza
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a pénzt a lakosoknak, aki beszedte, vagyis a társulás, mert csak így tudják adómentesen megkapni a
pénzt a lakosok. Az önkormányzat akkor adhatná vissza a pénzt közvetlenül a lakosoknak, ha erre
vonatkozóan a társulással egy megállapodást kötne, de erre nem sok esélyt látok, ismerve a
társulásnak az önkormányzattal szemben folytatott kommunikációját. (Pl. többszöri kérésre sem
adta át az önkormányzatnak a rendelkezésére álló analitikákat a befizetésekről.) Megjegyzi, hogy az
analitikák hiányában az önkormányzat nem is tudná teljesíteni a kifizetéséket. Megkeresték ez
ügyben a Belügyminisztériumot is, aki azt a választ adta, hogy elméletileg az önkormányzat is
visszaadhatná a pénzt, de az adja vissza inkább,a ki beszedte, vagyis a társulás. A
Belügyminisztérium felvettet, hogy ha ennyi pénz megmaradt, akkor nem túlfinanszírozott-e
projekt. A felvetett kérdést meg kell vizsgálni, ezért javasolja, hogy a döntést a következő ülésre
napolják el.
Fehér József képviselő:
Az a véleménye, hogy utalják vissza az pénzt a VKT-nak, a lakosság kapja vissza, de tudassák a
lakossággal azt is, hogy ez a pénz azért jár vissza, mert az önkormányzat pályázott rá. Le kell írni,
hogy az összeget a VKT nem költheti másra, csak lakossági visszafizetésekre.
Lengyel Imre képviselő:
Ha visszafizetjük a társulásnak a pénzt, akkor mi a garancia rá, hogy vissza is osztják teljes
egészében a lakosságnak és nem saját működésükre használják fel?
Bene László képviselő:
Az önkormányzatnak egy levélben tájékoztatnia kell a lakosokat ezzel az üggyel kapcsolatban
mielőbb.
Németh Ilona alpolgármester:
Már többször elmondta, de a társulásnak nem kellett volna megalakulnia és nem kellett volna ilyen
sok pénzt összeszedni a lakosoktól. Ő is javasolja, hogy napolják el a döntést a novemberi ülésre és
addig a projektmenedzsment vizsgálja meg,hogy történt-e túlfinanszírozás a projektben vagy sem.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
160/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Víziközmű Társulat
által az önkormányzathoz utalt hozzájárulás összegének kifizetéséről” napirendben
való döntést a 2015. novemberi ülésére napolja el.
Határidő: 2015.novemberi ülés
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
5.) Egyebek
Szatmári Kornélia polgármester:
Az utolsó napirend tárgyalásában érintett, ezért az ülés vezetését át fogja adni az alpolgármesternek
és az ülésről is távozik majd, ezért az egyebek napirendek megtárgyalása előtt szeretne beszámolni
a két ülés közt történtekről:
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- 4,5 millió Ft kiegészítő állami támogatást nyert az önkormányzat, amiből visszatérítettük a
kincstár felé a normatíva túlfizetésből eredő kötelezettségünket.
- az adósságkonszolidációban nem részesült települések részére kiírt pályázaton 44 millió Ft-ot
nyertünk, a megyében 5 település kapott ilyen támogatást. Az összeget akkor utalják át a
számlánkra, ha a művelőséi ház vizesblokkja átalakításának építési engedélyét becsatoljuk.
- a temetőben elkészültek a térköves temetői utak, valamint a ravatalozó karbantartása. 1.800e Ft-ba
fog kerülni a karbantartás, mivel sokkal több anyag kellett, mint tervezték.
Németh Ilona alpolgármester:
Megjegyzi azért kellett több anyag a temetői munkához, mert a murvás részen kívül a füves rész
egy rész is meg lett csinálva. A ravatalozó homlokzati szigetelését és nemesvakolattal történő
színezését is tervezik, ugyanis a munkaügyi központtól ebben az évben anyag és eszközvásárlásra is
kapnak támogatást. Saját erőből pedig meg kellene oldani a körbecsatornázását és tavasszal a
faanyagot is lehetne festeni. Támogatja a testület ezt az elképzelést a ravatalozó felújításával
kapcsolatba?
Bene László, Mater Zsolt, Fehér József képviselők: igen.
Szatmári Kornélia polgármester:
Mindez persze attól függ, hogy a Munkaügyi Központ jóváhagyja-e az igénylésünket. A
közfoglalkoztatottak munkabérének 20%-áig kérhetünk anyagot és munkaeszközt, 1,3 millió Ft-ra
adtuk be az igénylésünket (lapát, fúrógép, fűnyíró, nemesvakolat stb.) Folytatja tovább a
beszámolóját:
- a Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott és felújított Idősek Otthona projektzáróján vett rész
Siófokon, ahol a köszöntőben külön megköszönték Ádándnak a nyár folyamán nyújtott segítségét,
amikor a takarításban, költözésben segédkeztek.
- A II. világháborús emlékmű javítását megrendelte.
Lengyel Imre képviselő:
A szőlőhegyi út (a Halastó utca folytatása) áldatlan állapotban van, felét elszántották a gazdák,
helyre kell állítani az út szélességét, fogadni kellene egy tolólapos gépet vissza kell szélesíteni az
utat. Továbbá javasolja az SZMSZ módosításához, hogy minden hónap 2 csütörtökén legyenek az
ülések.
a.) Sportegyesület támogatási kérelme
Szatmári Kornélia polgármester:
Az egyesület részére költségvetésünkben 630 e Ft támogatást terveztünk 2015. évre. Ebből az
egyesület eddig 300 e Ft támogatást kapott meg. Október 14-én azzal a kéréssel fordultak az
önkormányzathoz, hogy a fennmaradó összeget hagyják jóvá a részükre, a következő felhasználási
igény mellett: 60 e Ft utazási költség, 240 e Ft Ádánd feliratú melegítő vásárlása a csapatnak (30 db
x 8.000,-Ft).
Fehér József képviselő:
Ne nézze senki fejőstehénnek az önkormányzatot. Év elején az egyesület nem tudott csapatot
kiállítani, örüljenek, hogy az útiköltséget támogatja az önkormányzat. Teljesítményt is kellene
produkálni!
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Németh Ilona alpolgármestert:
Nekem más a véleményem, a sportot támogassuk. Még soha nem volt egységes melegítőjük, a 8 e
Ft nem túl sok. A többi civil szervezetet is támogattuk. Előlegezzük meg a támogatást és várjuk az
eredményeket.
Harta János képviselő:
Én is soknak tartom, hogy 30 főnek adjanak melegítőt, többen vannak, akik nem járnak
rendszeresen meccsre, csak egyszer vagy kétszer, ezért 20-as keret legyen. Mi van akkor, ha
tavasszal nem indul a csapat a bajnokságon? Tárgyaljuk inkább a kérdést jövőre.
Bene László képviselő:
Az egyesület részére jóváhagytak egy magas összeget az idei költségvetésben, azonban egy fél
szezont nem teljesítettek. A 30 embert sokallom, ennyi ember nincs.
Pápai László a Roma Önkormányzat Elnöke és a Sportegyesület tagja:
Ebből a szezonból 4 meccs van vissza, 10 csapat van és másfél bajnokságot játszanak. Ilyen
kedvezményesen nem biztos, hogy tudnak még melegítőt beszerezni. Az önkormányzattól kapott
pénzt is ki kellene egészíteni a tagoknak. Minden idegen csapatnak van egységes melegítője, aki
idejön játszani. Aki állandó játékos, az valóban 18-20 fő.
Bene László képviselő:
Rakjuk félre ezt az összeget, rakjuk hozzá a jövő évi támogatásukhoz.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az elhangzott vélemények alapján azt, hogy a költségvetés tárgyalásakor
térjenek vissza erre a melegítő kérdésére, a 60 e Ft utazási támogatást azonban hagyják jóvá az
egyesület részére.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 5 igen, 2 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
161/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2016. februári, költségvetést
tárgyaló ülésén dönt a Sportegyesület egységes melegítővásárlás iránti kérelméről.
Határidő: 2016. február
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
162/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében elkülönített
sport támogatás előirányzat (630.000,-Ft) terhére 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer Ft
vissza nem térítendő, céljellegű támogatást nyújt az Ádándi Sportegyesület részére
2015. évi működési költségeik támogatására. ) A támogatás kizárólag az alábbi
célokra használható fel: útiköltség (mérkőzésekre való eljutás céljából, bérelt
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autóbusszal vagy saját tulajdonú személygépkocsival)
Határidő: 2015.október 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
b.) Csapadékvíz elvetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése ügyében döntés
Szatmári Kornélia polgármester:
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázati felhívás kiírása
várható a települési önkormányzatok számára, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a
környezeti káresemények megelőzése érdekében. Összege: 10 millió – 400 millió Ft. A támogatás
mértéke: 100%.Támogatható tevékenység: belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat
fejlesztése, rekonstrukciója. Információ szerint az nyújthat be pályázatot akinél igazolható
vízkáresemény történt. Nálunk iylen tavaly szeptemberben történt. Árajánlatot kértem a belterületi
csapadékvízelvezetés tervezési munkálataira. Három céggel vettem fel a kapcsolatot: ÖKOBAU,
ÖKOTOP és Kapos Hidro. Közülük a Ökotop ajánlatát most osztom ki a testületnek, mert az
előterjesztés kiküldéséig még nem érkezett meg. Nem érkezett meg még meg a Kapos Hidróé sem,
de a mai napon itt voltak, felmérték az érintett területet és jövő hétre ígértek ajánlatok, ezért az a
javaslatom, hogy napoljuk el a döntést és novemberben térjünk vissza rá.
c.) Iskolai étkezéshez szükséges eszközbeszerzés
Szatmári Kornélia polgármester:
Az élelmezésvezető összeírta, hogy milyen fogyóeszközök beszerzése vált szükségessé az
önkormányzat konyháján: evőeszközök, tányérok, poharak, tálcák.
Mater Zsolt képviselő:
A tálca nem szerepel az előterjesztésben.
Fehér József képviselő:
Támogatni kell a beszerzést a tálcákkal együtt.
Bene László képviselő:
Támogatja a beszerzést, de több cégtől is kell árajánlatot kérni. Megjegyzi, hogy napirendre kell
venni az önkormányzati ebédszállító autó kérdését, mivel a jelenlegi már sokáig fog véleménye
szerint működni. Utánanéz a vásárlási lehetőségeknek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a következőket: önkormányzat főzőkonyhájára 400 e Ft keretösszeg erejéig az
élelmezésvezető (több árajánlat alapján) szerezze be a szükséges fogyóeszközöket (tányérok,
evőeszközök, poharak, tálcák) a legkedvezőbb áron, de megfelelő minőségben.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
163/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat főzőkonyhájára 400 e Ft keretösszeg erejéig az élelmezésvezető
(több árajánlat alapján) szerezze be a szükséges fogyóeszközöket (tányérok,
evőeszközök, poharak, tálcák) a legkedvezőbb áron, de megfelelő minőségben.
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Határidő: 2015.november 30.
Felelős:élelmezésvezető
d.) Siófoki vakok Egyesületének támogatása
Szatmári Kornélia polgármester:
A Siófoki Vakok Egyesülete az önkormányzat támogatását kérte az iskolában novemberben tartandó
érzékenyítő programjukhoz. Javasolja a támogatásukat.
Németh Ilona alpolgármester, Fehér József, Mater Zsolt képviselők: egyetértenek a javaslattal.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
164/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók
Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Kistérségi Csoportját 20.000,-Ft-tal támogatja
2015. évben.
Határidő: 2015.október 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
21 óra 15 perckor Szatmári Kornélia a Kapcsolat újság szerkesztése, honlap üzemeltetése
napirenddel kapcsolatos személyes érintettsége miatt átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek
és az ülésről távozik.
e.) Kapcsolat újság szerkesztése, honlap üzemeltetése
Németh Ilona alpolgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület létszáma a polgármester asszony távozása után 6 fő, az
ülés határozatképes. A napirenddel kapcsolatban polgármester asszony azért érintett, mert a honlap
üzemeltetését és a kapcsolat újság szerkesztését eddig a férje végézte, most pedig ő is szerepel az
árajánlatot adók között.
Bene László képviselő:
Az előterjesztetteket kiegészítendő hozott még egy árajánlatot.
Az árajánlatot az alpolgármester asszony felolvassa.
Fehér József képviselő:
Az újság még ebben az évben jelenjen meg egyszer, aztán 2016-tól szüntessük meg. Helyette küldjünk a lakosságnak pár oldalas értesítéseket, amiben felhívjuk a figyelmét különböző rendeletekre,
fontos dolgokra. Sokallom azt az összeget, amiért kiadnánk az újságot, egyszerűbb formában is meg
lehet oldani. Az árajánlat, amit Bene képviselő hozott mindegyik árajánlatnál jobb.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Ha mást bíznak meg a honlap szerkesztésével, akkor új honlap elkészítésérre is kell ajánlatot beszerezni.
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Fehér József képviselő:
A honlapot szerkessze , üzemeltesse tovább az, aki eddig, de ne jelenlejen meg benne képviselőket
minősítő hozzászólás. Bízzák meg határozatlan időre, de júniusban vizsgálják felül a megállapodást.
Németh Ilona alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a következőket: a képviselő-testület a önkormányzat, az óvoda és az általános
iskola honlapjának üzemeltetésével, valamint az önkormányzat honlapjának a informatikai, szerkesztési és újságírói feladataival Nemes Zoltánt bízza meg nettó 25.000,-Ft/hó megbízási díj ellenében 2015. november 1jétől határozatlan időtartamra. A képviselő-testület a megbízást 2016 júniusában felülvizsgálja.
A alpolgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
165/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a önkormányzat, az óvoda
és az általános iskola honlapjának üzemeltetésével, valamint az önkormányzat
honlapjának a informatikai, szerkesztési és újságírói feladataival Nemes
Zoltánt bízza meg nettó 25.000,-Ft/hó megbízási díj ellenében 2015. november
1jétől határozatlan időtartamra. A képviselő-testület a megbízást 2016
júniusában felülvizsgálja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: szerződés megkötéséért Németh Ilona alpolgármester
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

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bene László
jegyzőkönyv-hitelesítő

