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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. október 26-án tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 26-án megtartott rendkívüli, 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
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt:

Lengyel Imre képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző

Meghívottak:

-

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. Az ülést telefonon hívtam
össze, mivel a múlt ülésen felmerült a kapcsolat újság megszüntetése a képviselők részéről, bár
döntés nem született, ezért javaslom újra tárgyalni a „Kapcsolat újság kiadása, szerkesztése”
napirendet.
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 Harta János és Fehér József képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
166/2015.(X.26.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2015. október 26-ai soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Harta János és Fehér József képviselőket megválasztotta.
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
167/2015.(X.22) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. október 26-ai
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:
1.) Kapcsolat újság kiadása, szerkesztése

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.) Kapcsolat újság kiadása, szerkesztése
Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormány kötelező feladatai között szerepel a kulturális tevékenység is, a törvény külön
nevesíti a kulturális örökség védelmét. A Kapcsolat újság 20 éves hagyománya a településnek, amit
nem szabad egy tollvonással megszüntetni. Az előző ciklusban, mikor képviselő volt, elég gyakran
felszólalt azzal kapcsolatban, hogy senkitől nem lehet ingyen munkavégzést követelni. A képviselői
tiszteletdíj bevezetése is az ő javaslatára történt. Hogy ezt miért hozza fel? Mert nem lehet ingyen
munkát elvárni azoktól, akik dolgoznak. A Kapcsolat újságnak nem szabad áldozatul esnie a
spórolásnak. Ha kell olcsóbban, ha kell kompromisszumokkal, az újságot továbbra is ki kell adni,
mert ez az újság az, ami a település arculatát képviseli. Az ádándiak iránti tiszteletünket fejezzük ki
azzal, hogy hogyan, és milyen formában tájékoztatjuk őket. A múlt ülésen az hangzott el, hogy egykét oldalas szórólapokon kívánják a jövőben tájékoztatni a lakosokat. Ennek a kiadási költsége sem
olcsóbb, egy átlagos nyomtatás 8,- Ft/lap, 800 db-nál ki lehet számolni, hogy ez mennyibe kerül.
Többek vagyunk annál, hogy csak kifizessük a számláinkat és ez jelentse az összes
tevékenységünket. Mivel ezt a témát fontosnak érzem, ezért a döntésnél név szerinti szavazást kérek
majd.
Harta János képviselő:
Sok emberrel találkozom minden nap (Népdalkör tagjai, Sabaki Baráti Kör tagjai) és úgy
tapasztalom, hogy rossz visszhangja van annak a döntésnek, hogy megszüntetné az önkormányzat
az újságot. Az emberek szeretnék, hogy megmaradjon, van rá igény.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ebben a faluban van igény a kultúrára és a művelődésre. A múlt héten pl. kiállítás nyílt a
művelődési házban, a helyi emberek munkáiból, alkotásaiból.
Mater Zsolt képviselő:
Megkérdezi, hogy ki szerkesztené a Kapcsolat újságot?
Szatmári Kornélia polgármester:
Mivel, aki eddig szerkesztette, a kialakult helyzet miatt tovább nem vállalná semmilyen
körülmények között a munkát, ezért beszélt a kulturális közfoglalkoztatottal, aki felsőfokú
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végzettséggel rendelkezik, és ő megpróbálkozna az újság szerkesztésével, de segítségre van
szüksége.
Németh Ilona alpolgármester:
A múlt ülésen ő is meglepődött a testület szándékán, hogy megszünteti a Kapcsolat újságot, pedig
még az SZMSZ-ünkben is bent van, hogy ez a település hivatalos lapja. Ő is több emberrel beszélt a
hosszú hétvégén, akik kritikusan fogadták a döntést. Amellett teszi le a voksát, hogy továbbra is
adják ki a Kapcsolat újságot.
Fehér József képviselő:
Falunap után ki kellett volna adni egy újságot, ez nem történt meg. A múlt ciklusban egy darabig
ment az újság kiadása rendesen, azután elmaradtak a számok. Érdekes, hogy valaki 6-7 évig ingyen,
rajongva csinálja, aztán szembe kerül az ember azzal, hogy nem csinálja tovább, csak pénzért. Az
újság szerkesztésére, kiadására vannak olcsóbb ajánlatok is. A testület a múlt ülésen azt mondta,
hogy a honlapot csinálja továbbra Nemes Zoltán és e mellett ebben az évben még egy újság
kiadásával bízzuk meg. Nem akarja megszüntetni az újságot minden áron. Javasolja, hogy az újság
tördelésével és nyomdai előkészítésével a KexDesign Kft-t bízzák meg, mivel ő tette a legolcsóbb
ajánlatot, 15.000,- + Áfa/alkalom összegben.
Bene László képviselő:
Ha van ember Ádándon, aki ezt tudja csinálni, akkor bízzuk arra az újság szerkesztését. Megjegyzi,
most lett számára csak világos, hogy Nemes Zoltán a továbbiakban ezt nem vállalná.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ha a Testület úgy dönt, hogy a Kapcsolat újság a továbbiakban is jelenjen meg, akkor meg kell
határozni annak a módját, és a feltételeit. Itt jegyzi meg Fehér József felvetésére, hogy miért nem
jelent meg Falunap után az újság: 3 újság kiadása volt tervezve a költségvetésben, kiadtuk a húsvéti
számot, illetve augusztusvban is szándékoztunk kiadni egyet, ez nem történt meg, mivel
augusztusban betegszabadságon volt, szeptemberben pedig az ezzel foglalkozó testületi ülésen nem
történt döntés.
Fehér József képviselő:
Miért nem lett behozva a költségvetés tárgyalásakor az újság és a honlap szerkesztésének a
költsége? Senki nem várja el, hogy ingyen csinálja valaki.
Németh Ilona alpolgármester:
Döntsenek arról, hogy kell, vagy nem kell az újság. Ha a kulturális munkatárs elvállalja, akkor
csinálja, próbáljuk ki, hogy fog menni, közeleg a Karácsony, meg kell jelennie akkor a Karácsonyi
számnak.
Bene László képviselő:
Az embereket a Víziközmű Társulattal kapcsolatban kialakult helyzetről kapcsolatban is
tájékoztatni kell.
Szatmári Kornélia polgármester:
A Kapcsolat újság címere és fejléce az Nemes Zoltán munkája, ezt ő nem kívánja tovább adni, újra
meg kell szerkeszteni. A cikkekben a helyesírást ki kell javítani, megfelelő minőségű képeket kell
választani, a cikkeket meg kell szerkeszteni. Sok munka van egy újság szerkesztésével.
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Bene László képviselő:
Ha lenne egy kész, már összeállt anyag, akkor meg kellene beszélni az ajánlattevőkkel, hogy
készítsenek egy próba tördelést, hogy dönteni tudjanak. Felvállalom, hogy kérek egy referencia
munkát a KexDesinge-től és az ÁB Marketing Kft-től.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
El kell dönteni azt is, hogy az újság fekete-fehér legyen, vagy az első és utolsó oldala színes, az
újságon meg kell jelölni, hogy ki a felelős szerkesztő, erről is dönteni kell.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri a testületet, hogy az ülés elején felvetettek alapján név szerint szavazzanak arról, hogy az
önkormányzat újságát, a Kapcsolat újságot a jövőben is rendszeresen kiadják.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
168/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati
rendelet 29.§-a alapján név szerinti szavazást rendel el a polgármester javaslatára
a napirendhez kapcsolódó határozati javaslattal kapcsolatban.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a következő kérdést: ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat lapja, a
Kapcsolat újság továbbra is kiadásra kerüljön?
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a tagok nevét, s azok a nevük
felolvasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak.
Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Mater Zsolt képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
169/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat lapja, a Kapcsolat újság továbbra is kiadásra kerüljön.
Határidő: folyamatos
Felelős: szerkesztő
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Szatmári Kornélia polgármester:
Az újságkiadás mikéntjéről is dönteni kell. Legyen akkor a felelős szerkesztője az újságnak egy
szerkesztőbizottság, pár ember, aki a lapok koncepcióját összerakja. Javaslatot tesz a tagjaira:
Kabainé Soltész Szilvia kulturális munkatárs, Bene László és Mater Zsolt képviselők.
A képviselők nyilatkoztak, hogy vállalják a feladatot.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
170/2015.(X.22) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapcsolat újság
kiadójaként az újság felelős szerkesztőjeként egy szerkesztőbizottságot hoz létre,
melynek tagjai: Kabainé Soltész Szilvia kulturális munkatárs, Bene László és
Mater Zsolt képviselők
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

Fehér József
jegyzőkönyv-hitelesítő

