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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. november 12-én tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 12-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:

Tóth János főtörzsőrmester, körzeti megbízott

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 Németh Ilona és Lengyel Imre 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:
171/2015.(XI.12) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2015. november 12-ei soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona és Lengyel Imre képviselőket megválasztotta.
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NAPIREND ELŐTT

Legyel Imre képviselő:
Napirend előtti hozzászólásában megkérdezte, hogy mikor készülnek el az októberi ülések
jegyzőkönyvei, mert a jegyzőkönyv-hitelesítőktől úgy tudja, hogy még nincsenek készen.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az október 22-ei és október 26-ai ülések jegyzőkönyvei a mai napon készültek el, aláírásra várnak.
Lengyel Imre képviselő:
A határidőket be kell tartani, különben fegyelmit fog kezdeményezni a jegyző ellen!
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. A zárt ülés napirendjét
szeretné kiegészíteni egy rendkívüli települési támogatás megállapítása napirenddel.
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:
172/2015.(XI.12) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. november 12-ei soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1. Új körzeti megbízott bemutatkozása, szolgálati lakás kiutalása
2. Előterjesztés a temetőrendelet felülvizsgálatáról
3. Csapadékvízelvetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése ügyében döntés
4. „Árpád utcai járda felújítása” megnevezésű projekttel kapcsolatos kérelem
5. Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. november 12-ei soros,
zárt ülés napirendjét:
1. Szociális tűzifa támogatás odaítélése
2. Idősek karácsonyi támogatása
3. Szociális keret felhasználása
4. Rendkívüli települési támogatás megállapítása
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Új körzeti megbízott bemutatkozása, szolgálati lakás kiutalása
Szatmári Kornélia polgármester:
Köszönti és bemutatja Tóth Jánost a település új körzeti megbízottját.
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Tóth János körzeti megbízott:
Rövid bemutatkozásában elmondta, hogy 2007 óta van a testületnél, határrendészként kezdte a
szolgálatot Hajdú-Bihar megyében, ezt követően a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra került.
Bene László képviselő:
Felhívja a körzeti megbízott figyelmét arra, hogy sok panasz érkezik a lakóktól egy motoros
bandával kapcsolatban.
Németh Ilona alpolgármester:
Örülnek, hogy 2 év után ismét van körzeti megbízottja a településnek, ugyanis sokat számít a
rendőri jelenlét a faluban. Megfelelő határozottságot vár el.
Lengyel Imre képviselő:
Elharapódzott a legelői részen a falopás.
Szatmári Kornélia polgármester:
A körzeti megbízottnak szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Javasolja, hogy fél évig ne
kelljen a rendőrnek lakbért fizetnie.
Lengyel Imre képviselő:
Egy év lakbérelengedést javasol.
Szatmári Kornélia polgármester:
Egyetért vele, akkor így teszi fel szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
173/2015.(XI.12) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TÓTH JÁNOS körzeti
megbízott részére az Ádánd Kossuth L. u. 57/I. számú önkormányzati lakást
2015. november 1-jétől meghatározott időre, feltétel bekövetkeztéig – vagyis
bérlőnek a Siófoki Rendőrkapitányságnál fennálló, ádándi körzeti megbízotti
jogviszonyának fennállásáig - kiutalja. A lakás bérleti díja

68 m2 x 225

Ft/m2/hó, azaz 15.300,- Ft/hó, melyet a képviselő-testület csak 2016. november
1-jétől állapít meg, bérlőnek az első 12 hónapban nincs bérleti díj fizetési
kötelezettsége.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
2. Előterjesztés a temetőrendelet felülvizsgálatáról
Szatmári Kornélia polgármester:
Várja a véleményeket, kérdéseket, javaslatokat az előterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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Fehér József képviselő:
A településen az a probléma, hogy csak a katolikus egyház adta át az önkormányzat tulajdonába és
fenntartásába a temetőt, a református egyház nem. Míg az önkormányzati temető lassan betelik,
addig a református temetőben rengeteg üres hely van. Ha valaki oda akar temetkezni, attól nagyon
magas összeget kérnek. Megoldandó problémaként felveti, hogy az önkormányzati ravatalozó nem
az önkormányzati részen, hanem a református temetőben áll, ezt anno a földhivatalban nem
rendezték. Megjegyzi, hogy az egész temető rendbetételét az önkormányzat végzi, holott az egész
temető nem az ő tulajdona.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Felhívja a testület figyelmét az új temetőrendeletben található változásokra. A sírhelyek méretezése
megváltozik. A sírhely rendeletben meghatározott mérete a sírhely körüli járdát is tartalmazza, így a
sírhelyek (tulajdonképpen a járdák) közti távolság 20 cm. Újdonságként szerepel a
rendelettervezetben, hogy előre nem lehet sírhelyet megváltani, kéri ezzel kapcsolatban a testület
véleményét.
Fehér József képviselő:
Ezt nem tartja jónak, az urnafal kivételével adják meg a lehetőséget az embereknek, hogy előre
megváltsák a sírhelyeiket.
A képviselő-testület többi tagja egyetért Fehér képviselő javaslatával.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel Fehér József képviselő módosító indítványát, miszerint a rendelet-tervezet 4.§
(4) bekezdésében szereplő „sírhelyet előre megváltani csak sírboltba lehetséges” rendelkezés
helyébe a „sírhelyet előre megváltani az urnafalban nem lehetséges” rendelkezés kerüljön.
A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással Fehér József
képviselő fenti módosító indítványát elfogadta.
Szatmári Kornélia polgármester:
A temetőben több olyan sír van, ami felszámolható lesz, mivel sem sírkővel, sem kerettel nem
rendelkeznek. 40-50 sírhely van, ami újra hasznosítható lesz. Tavasszal megkezdhetik új sírhelyek
kialakítását, a most használt temető alatti rész tereprendezésével. Utakat alakíthatnának ki, fákat
ültethetnének, mert a területnek ebben az állapotában senki sem szeretne oda temetkezni. A
református résszel kapcsolatban pár hónapja beszélt a református esperessel, a ravatalozó épülete
Földhivatali rendezésének nem fognak gátat szabni. Volt olyan javaslata, hogy ökumenikus parcellát
hoznának létre, erre nyitottak. Az önkormányzatnak azonban abba nincs beleszólása, hogy a
református egyház mennyiért árusítja a sírhelyeket. Véleménye szerint, az, hogy az önkormányzat a
református részen is karbantartja a területet, az belefér az önkormányzat tevékenységébe, mert pl. az
önkormányzat a református részen tartja a szemetet a temetőben. Azonban arról is biztos
információval rendelkezik, hogy a református egyház is több alkalommal lenyíratta a füvet a saját
területén.
Németh Ilona alpolgármester:
Idővel előfordulhat, hogy a református egyház is az önkormányzat tulajdonába adja majd a
temetőjét, de ebbe a döntésbe beleszólni nem lehet. A ravatalozó területe önkormányzati tulajdon,
kezdeményezni kell, hogy minél előbb legyen ez térképileg is rendezve. Tájékoztatja a testületet,
hogy a ravatalozó külső színezését nemesvakolattal kívánják megoldani, közmunka pályázati
pénzből.
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Fehér József képviselő:
Az a javaslata, hogy a tervezett sírhely kialakításokat a katolikus részen meg kell csinálni, a
területet rendezni kell, mert ha szép, rendezett lesz a terület, akkor könnyebb lesz ott értékesíteni a
sírhelyeket.
Szatmári Kornélia polgármester:
Mivel, az a rész egy domboldalon van, ezért az új temetőrész teraszos kialakítását is el tudná
képzelni.
Bene László, Mater Zsolt képviselők:
Megerősítik, hogy más temetőkben is alkalmaznak ilyen teraszos megoldást.
Lengyel Imre képviselő:
Jó lenne, ha megbíznának valakit, aki kevés tiszteletdíjért elvállalná a temetőgondnokságot.
Szatmári Kornélia polgármester:
Jelenleg 30 közmunkás dolgozik a településen, van olyan ember, akire ezt rá tudja bízni.
Fehér József képviselő:
Mivel a kiskapu mindig nyitva van, igazából nem is kell külön temetőőrt megbízni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ha nincs más kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, Fehér
József képviselő módosító indítványával együtt.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
9/2015.(XI.13.) önkormányzati rendeletét
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Csapadékvízelvetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése ügyében döntés
Szatmári Kornélia polgármester:
Mint a múlt ülésen már tájékoztattam a testületet, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében pályázati felhívás kiírása várható a települési önkormányzatok számára, a helyi
vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében. Három cégtől kértem árajánlatot a belterületi
csapadékvízelvezetés tervezési munkálataira.: ÖKOBAU, ÖKOTOP és Kapos Hidro.
Az első két cég ajánlatát a múlt ülésen ismertettem a képviselő-testülettel, erre az ülésre pedig
kiegészítem az árajánlatok a Kapos Hidro ajánlatával. Az ajánlatok közül a Kapos Hidroé a
legkedvezőbb, ezért javaslom ezt a céget megbízni a pályázathoz szükséges vízelvezetési
koncepcióterv elkészítésével. Nem a teljes településre pályázunk, hanem csak azokra a részekre
lehet, melyek vízelöntéssel érintettel voltak.
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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174/2015.(XI.12) Kt. határozat
A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Terület és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében megjelenő pályázati felhívásra a helyi vízkár
veszélyeztetettség csökkentése, a környezeti káresemények megelőzése érdekében
(TOP-2.1.3-15.). A pályázat előkészítése érdekében megbízza a KAPOS HIDRO
Kft-t a pályázathoz szükséges vízelvezetési koncepcióterv elkészítésével a
benyújtott árajánlata alapján.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
4. „Árpád utcai járda felújítása” megnevezésű projekttel kapcsolatos kérelem
Az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
175/2015.(XI.12) Kt. határozat
A képviselő-testület 140010709D számú támogatási szerződéssel jóváhagyott
„Árpád utcai járda felújítása” megnevezésű projekttel kapcsolatban az alábbi
módosítás jóváhagyását kezdeményezi a Döntéshozó felé: a fejlesztés helyéül
szolgáló 193 hrsz időközben megosztásra került, a közút tervezett felújítása miatt.
Így a fejlesztés jelenleg a 193/1 hrsz alatt található, a megosztott terület 29 m2-es
(a járda közvetlen területét nem érintő) része a Magyar Állam tulajdonába került.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
5. Egyebek
a.) Waldorf iskola létesítésének véleményezése
Szatmári Kornélia polgármester:
A Waldorf Alapítvány képviselője az Ádándi Önkormányzat támogatását kérte a község területén
fekvő (ám nem a település tulajdonát képező) Csapody-kastély területén álló egyik épületben
Waldorf iskola létrehozásához a 2016/2017. tanévtől kezdődően. Elmondta, hogy a Nemzeti
Szakképzési Központtól is keresték telefonon és véleményét kérték a létesítendő iskolával
kapcsolatban. Véleménye szerint az önkormányzat ezen kérdés véleményezésében nem illetékes.
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Mater Zsolt képviselő:
Milyen jellegű ez az iskola, mit lehet tudni róla?
Szatmári Kornélia polgármester:
Információi szerint ez egy alternatív iskolaforma, 1-3 osztállyal indulnának, tandíjas, előtérbe
helyezik a művészeti képzést.
Németh Ilona alpolgármester:
Figyelembe kell venni, hogy az iskola beindulása milyen hatással lenne az ádándi és a környékbeli
iskolákra, mert problémák adódhatnak. A kormánynak van olyan elképzelése, hogy azokat az
iskolákat, melyek kis létszámmal működnek, körzetesítenék.
Bene László képviselő:
Nem támogatja a Waldorf iskola alapítását a településen.
Lengyel Imre képviselő:
Szerinte ezt az épületet szakmunkásképzésre kellene használni újra, minden adott hozzá.
Szatmári Kornélia polgármester az ádándi Waldorf kezdeményezéssel kapcsolatban összefoglalja
és szavazásra teszi fel az elhangzottakat .
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
176/2015.(XI.12) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Ádánd
község érdekelt abban, hogy a Csapody-kastély hasznosításra kerüljön. Elsősorban
olyan hasznosításban érdekelt, amely az egész kastély, illetve az egész ingatlan
sorsát hosszú távon rendezi, mint pl. a régi funkció helyreállítása, vagyis az
ingatlan szakképzési célra történő hasznosítása, vagy a turisztikai, illetve
gyógyászati jellegű hasznosítása. Az önkormányzat érdekelt abban, hogy minél
több munkahely jöjjön létre a hasznosítás során.
Mivel az ingatlan állami kezelésben van, a képviselő-testületnek nincs
kompetenciája abban, hogy véleményt nyilvánítson a Waldorf Alapítvány
iskolalétesítési kezdeményezésről, illetve a hasznosítás iránti kérelmükről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
b.) Arany János Tehetséggondozó program
Szatmári Kornélia polgármester:
Az általános iskola igazgatója jelezte, hogy idén egy nyolcadkas tanuló szeretne pályázni a
programra, ehhez kell az önkormányzat támogatása. Javasolja a tanuló támogatását és azt is, hogy
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az eddigiek szerint önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére havi 5.000.-Ft ösztöndíjat nyújt.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
177/2015.(XI.12) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
BALOGH ANDREA (név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kovács
Teréz ) ÁDÁND település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000.-Ft
ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba
történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje
meg.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2015.december 10.
c.) Döntés a Viziközmű Társulat által az önkormányzathoz utalt hozzájárulás összegének
kifizetéséről

Szatmári Kornélia polgármester:
Az októberi ülésen a képviselő-testület elnapolta a napirenddel kapcsolat döntést, amit most újra a
képviselő-testület elé terjeszt. Egyeztettek a projektmenedzserrel, ő sem látja akadályát annak, hogy
a lakossági befizetésekből megmaradt 30 M Ft-ot a Víziközmű Társulat részére az önkormányzat
visszautalja. Ugyanezt erősítette meg az adószakértő is. Javasolja, hogy döntsenek a pénz
visszautalásáról, s mindezt a lakosság felé megfelelő módon kommunikálják. Ki kell kötni, hogy a
VKT-nak a teljes összeget vissza kell juttatni a lakosságnak.
Bene László képviselő:
Az ő javaslata is az, hogy adja vissza a pénzt az önkormányzat az embereknek, ha nincs más
lehetőség, akkor a Víziközmű Társulaton keresztül, de az embereket megfelelő módon tájékoztatni
kell, le kell írni nekik, hogy a 30 M Ft-ból nagyjából mennyi fog visszajárni a befizetőknek.
Németh Ilona alpolgármester:
Kiemeli, hogy ez a pénz azért maradt meg az emberek befizetéseiből, mert a 2014. októberében
megválasztott új képviselő-testület, és az új polgármester nyújtotta be a projekt támogatás
intenzitásának növelésére vonatkozó kérelmet, azért, hogy a lakossági terheket csökkentse. Az
önkormányzat szerette volna ezt az összeget közvetlenül visszajuttatni a lakosságnak, de erre nem
volt lehetősége, ezért utalja át a Testület ezt az összeget a társulatnak, hogy a lakosok
visszakaphassák, de kérje, hogy a Társulat számoljon be arról, hogy ki hány forintot kapott vissza.
Jó lenne, ha ezt a pénzt Karácsonyig kiosztaná a Társulat.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy az önkormányzat utalja vissza a Viziközmű Társulat
tagjainak – a szennyvízberuházás támogatási intenzitásának növelése miatt - visszajáró összeget,
konkrétan 30.581.463,-Ft-ot, hogy azt a lakosság részére ki tudják osztani.
A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen, 1 nem szavazattal
(kérésére a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy nemlegesen szavazott Lengyel Imre képviselő) 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
178/2015.(XI.12) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az önkormányzat szennyvízszámláján lévő és a viziközmű társulat tagjainak – a
szennyvízberuházás támogatási intenzitásának növelése miatt - visszajáró összeget, konkrétan 30.581.463,-Ft-ot, visszautal az Ádándi Szennyvízelvezető Viziközmű Társulat részére, hogy azt a lakosság felé ki tudják osztani, azzal a kikötéssel, hogy az összegből csak lakossági visszafizetéseket teljesíthetnek, az önkormányzat felé történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
Határidő: összeg utalására 5 napon belül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
d.) Népdalkör jubileumi támogatása
Szatmári Kornélia polgármester:
A Népdalkor szombaton rendezi 30 éves jubileumi gálaestjét, 160-200 ember várható részvétele
mellett. Több helyről, határon kívülről is jönnek fellépők. Méltóképpen szeretné értékelni a
rendezvényen a Népdalkör három évtizedes tevékenységét, ezért az a javaslata, hogy 100 ezer forint
támogatásban részesüljön az egyesület.
Fehér József képviselő:
Támogatja a polgármester javaslatát.
Németh Ilona képviselő:
Támogatja a javaslatot, a faluban nagyon sok ember fellépett a Népdalkörrel, maghatározó szerepet
töltenek be a falu életében. Az itt élő emberek munkáját el kell ismerni.
Bene László képviselő:
Nem támogatja a javaslatot.
Harta János képviselő:
Támogatja a javaslatot, a Népdalkör a falu hírnevét öregbíti.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a Népdalkör 100 e Ft-os támogatására vonatkozó javaslatot.
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A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja az 5 igen, 1 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
179/2015.(XI.12) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzata elismerését fejezi ki és 100.000 Ft támogatást
(felhasználási kötöttség nélkül) adományoz az ÁDÁNDI NÉPDALKÖR
Egyesület részére 30 éves fennállása alkalmából a működése során elért kitűnő
eredményeiért, Ádánd község jó hírének országon belül és határon túli
terjesztéséért, példamutató közösségi tevékenységéért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
NAPIREND UTÁNI HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK
Lengyel Imre képviselő:
1. Miért nem ádándi lakost vettek fel hivatalsegédnek?
2. Olvasta a Tuti Tippben, hogy a hivatal pénzügyest keres. Miért vesznek fel pénzügyest? Miért
nem mindjárt ötöt vesznek fel?
3. Hol készülnek a járdák? Mikor teszi rendbe az önkormányzat a járdákat? Itt van ez a 30
közfoglalkoztatott, neki lehet állni!
4. Mi van léüzemmel?
5. A Halastói utat rendbe kell tenni, mert a gazdák elszántották nagy részét.
Szatmári Kornélia polgármester:
1. A hivatalsegéd kiválasztásánál nem azt vizsgálták, hogy ádándi-e vagy sem (egyébként a
településen él), hanem a rátermettség volt a legfőbb szempont. Az elmúlt másfél hónapban
bebizonyította, hogy nagyon megbízható és jó munkaerő.
2. Fel is vette már a hivatal az új pénzügyest, mivel a hivatal létszáma nem volt feltöltve. Az állást
már tavasszal is hirdették, de nem volt megfelelő jelentkező. Itt jegyzi meg, hogy a hivatal
költségvetése csak az állami normatívából áll, ugyanúgy el kell költeni és elszámolni vele mint
bármilyen feladatfinanszírozás alapján kapott támogatással.
3. A járdák jelenleg sehol nem készülnek, most fejezték be éppen a temetői utak viacolorozását,
előtte az Árpád utcai jártát csinálták.
4. A vasút mellett ipari területen fog épülni az ún.”léüzem”, az engedélyezési eljárás folyamatban
van.
5. A Halastó utcai kifelé menő részének tereprendezésére a rallysokat lehet felkérni.
Fehér József képviselő:
Mielőbb meg kell csinálni a Berzsenyi utca buszmegálló üvegezését.
Németh Ilona alpolgármester:
A szóban forgó buszmegálló üvegezésére kértek egy árajánlatot, azonban túl magasnak tartották,
ezért új árajánlatokat szeretne kérni, úgy, hogy csak kétoldalt a felső rész legyen beüvegezve, és a
több helyen ne üveg legyen.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Szeretne beszámolni a képviselő-testületnek a legújabb közfoglalkoztatási programról, ami
november 5-én indult, 20 embert vettek fel, ezen kívül 12 főt fognak beiskolázni tanfolyamra, akik
a tanfolyam beindulásáig szintén az önkormányzatnál fognak dolgozni. A foglalkoztatott
közmunkások bértömegének 20 %-a erejéig közfoglalkoztatással kapcsolatos eszközökre, és
anyagokra lehetett pályázni, 1,3 M Ft-ot nyert így az önkormányzat.
Németh Ilona alpolgármester:
A fenti összegből munkaeszközöket, munkavédelmi kesztyűt, ruhát, fűnyírót, sövényvágót,
nemesvakolatot fogunk tudni vásárolni.
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
jegyző

Szatmári Kornélia
polgármester

Németh Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

Lengyel Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

