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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 25-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

Az ülésről távol maradt: Mater Zsolt képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 
Szabó Attiláné óvodavezető

Meghívottak:  Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző KÖH

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 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 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, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

184/2015.(XI.25) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2015.  november  25-ei  soros,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Harta János és Bene László képviselőket megválasztotta.
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NAPIREND ELŐTT

Legyel Imre képviselő:
Napirend előtti hozzászólásában elmondta, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőként megkapta a november
12-ei ülés jegyzőkönyvet, de a napirend előtti hozzászólása nem pontosan úgy szerepel, ahogy ő
elmondta.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A  jegyzőkönyv  aláírása  előtt  bármikor  elmondhatja  a  kifogásait,  kérheti  hozzászólásának  a
módosítását, javítását.

Lengyel Imre képviselő:
A jegyzőkönyvet aláírja, de legközelebb pontosan szerepeljen a hozzászólása.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kéri  a  napirendek  elfogadását  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 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

185/2015.(XI.12) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. november 25-ei soros,
nyilvános ülés  napirendjét:

1.  Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének ¾ éves  teljesítéséről. A költségvetési
rendelet módosítása
2.  A  Dél-Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának módosítása
3. SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel közszolgálati szerződés kötése
4.  A Balatonföldvár és  Környéke  Pénzügyi  Végrehajtási  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása.
5. Iskolai körzethatárok véleményezése
6. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről
7. Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2015. november 25-ei soros,
zárt ülés  napirendjét:

1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.    Tájékoztató  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének  ¾  éves  teljesítéséről.  A
költségvetési     rendelet módosítása
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Szatmári Kornélia polgármester: 
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  november  hó  folyamán  az  Államkincstár  2  hétig  volt  jelen  a
településen és ellenőrizte 2013-2014 évek vonatkozásában az állami támogatások felhasználását.
Olyan problémát nem találtak, ami aggodalomra adna okot.  Megemlíti, hogy az óvodában is volt
egy átfogó szakmai ellenőrzés, a hivatalban a gyámügyi munkát ellenőrizték, illetve a konyha is
kapott  ellenőrzést.  A  következő  Kincstári  ellenőrzés  decemberben  lesz,  akkor  a  2015.  évi
könyvelést, adatszolgáltatást fogják ellenőrizni, egészen a zárszámadásig kísérik a folyamatot. Bízik
benne, hogy a MÁK ellenőrzés megnyugtatóan le fog zárni mindenféle kételyeket, mivel olyan éves
beszámoló kerül majd a testület elé, ami át lesz világítva. A belső ellenőr pedig a tervek szerint
január-február hónapban a 2015. évi könyvelést fogja nézni.
A Pénzügyi Bizottság ülése óta annyi történt, amiről még szeretne beszámolni, hogy a 2013. és
2014.  évi  Áfa  visszaigénylés  összege  megérkezett  az  önkormányzat  számlájára.  (11  millió  Ft
érkezett  vissza,  de  2014.  évben  az  ingyenes  és  kedvezményes  étkeztetés  vonatkozásában  még
arányosítást kell végezni.) Köszönetet kell mondani Kovács Grétának a hivatal aljegyzőjének, aki
az ezzel kapcsolatos munka nagy részét végezte.
Szeretne  rátérni  szorosabban  a  mai  napirendre.  A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  napirenddel
kapcsolatos előterjesztést. Úgy gondolta, hogy megfelelő anyag készült, a hivatal pénzügyesei sokat
dolgoztak  rajta.  De  az  ülésen  két  órán  át  lehetett  hallani  a  különböző  mérvű  és  súlyosságú
kritikákat.  Ha probléma merül  fel,  akkor  megoldásokat  kell  keresni,  mivel  együtt  dolgozunk,  a
hibák  megoldásán  is  együtt  kell  munkálkodni.  Jogosan  lehet  várni,  hogy  jobbító  szándékkal
történjen az együttműködés. Biztos benne, hogy a Bizottság külsős tagját is ez a jobbító szándék
vezette, mikor észrevételit megfogalmazta az ülésen. Személy szerint nagyon komolyan veszi az
összes kritikát. Ezért bízik benne, hogy a testület támogatja abban, hogy kérjék Dobárnét a bizottság
külső tagját,  hogy írja össze a beszámolóval kapcsolatos kritikai észrevételeit és azokat a MÁK
ellenőrzés során szakavatott emberek vizsgálják meg, nézzék meg jogosak-e, ha igen, nyújtsanak
segítséget  abban,  hogyan  lehet  javítani.  Ha  azt  mondják,  hogy  súlyos  mulasztás  vagy
törvénytelenség történt, akkor annak meg lesz a következménye.
Azt,  hogy decemberben  újra  tárgyalják  a  napirendet,  annak  nem sok értelmét  látja,  véleménye
szerint ezen az ülésen kell döntést hozni, megjegyzi, hogy Nagyberényben már tárgyalták a Hivatal
beszámolóját, költségvetésének módosítását, és elfogadták azt. 

Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja:
Senki sem ítélkezett a bizottsági ülésen, senki sem mondta, hogy törvénytelenség, vagy visszaélés
történt  volna.  Észrevételeket  tettem,  ahhoz magyarázatot  is  fűztem,  és  azt  is  elmondtam,  hogy
szerintem mit, hogyan lehetne helyrerakni, addig, amíg folyik az év. A javítás szándékával tettem
meg  az  észrevételeimet,  sajnálom,  ha  nem  jobbító  szándékkal  fogták  ezt  fel.  Számviteli
problémákat vetettem fel, és minden felvétésemet megindokoltam. 

Fehér József képviselő:
Nem kell támadni azt a személyt, aki napokat áldozott arra, hogy átnézze az elkészült anyagot.
Hiszen a cél az volt, hogy minden a helyén legyen. Senkit nem akartak bántani, a bizottságot a
jobbító szándék vezette. 

Lengyel Imre képviselő:
Ő is részt vett a pénzügyi bizottság ülésén, és örül neki, hogy a bizottságban van olyan ember, aki
ért a pénzügyi dolgokhoz. Nincsenek megfelelő emberek erre a feladatra, ő úgy gondolja, ha valaki
nem tudja a feladatát ellátni, „annak kalap-kabát”. Ő is megjegyzi, hogy csúnya dolog megtámadni
azt, aki segítő szándékkal lépett fel. 
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Németh Ilona alpolgármester:
Ő is részt vett a bizottsági ülésen, amiről az a véleménye, hogy a bizottság igen támadó jelleggel
lépett fel. A segítő szándékot úgy tudja elképzelni, hogy a bizottság külső szakértője nem az ülésen,
hanem az anyag kiküldése előtt nyújt segítséget a hivatal pénzügyesének, annak a pénzügyesnek,
akivel aktív korában együtt dolgozott a hivatalban. 

Bene László képviselő:
Az  a  véleménye,  hogy  vérlázító  feltételezni,  hogy  a  bizottság  ártó  szándékkal  tette  meg  az
észrevételeit. Vérlázító, hogy valakinek szemet szúr, hogy a bizottság az ülés előtt megbeszélést
tart.  Semmiféle  rosszindulat  nem vezette  a  bizottságot,  ezt  nem szabad  sértésnek  venni,  hogy
megpróbálják figyelmeztetni a pénzügyes kolléganőt arra, ha valami nem jó az anyagban. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Senki  nem  sértődik  meg  a  kritikán,  még  egyszer  elmondja,  hogy  írja  össze  a  bizottság  az
észrevételeit, és megvizsgálják azokat. 

Harta János képviselő:
A képviselők között  nincs pénzügyi  szakember.  Annyit  értenek hozzá,  „mint ló a hátúszáshoz”!
Nem kell személyeskedni, beszélje meg a pénzügyi bizottság külső szakértője és a hivatal pénzügyi
ügyintézője a felmerült problémákat, és azok javítását. 

Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság Tagja:
Nem rajta múlik az együttműködés, ő a féléves beszámoló előtt is itt volt a hivatalban, és segített az
ügyintézőknek. Nem hiszi, hogy neki kell megkérdeznie a dolgozóktól, hogy szükségük van-e a
segítségre. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta, hogy térjenek rá a konkrét napirendre, tárgyalják a beszámolót, és a rendelet módosítást,
a  képviselők tegyék fel kérdéseiket.

Lengyel Imre képviselő:
Az  a  javaslata,  hogy  a  beszámolóban  külön  soron  mutassák  ki  a  képviselői,  alpolgármesteri,
polgármesteri  tiszteletdíjakat,  és  költségtérítéseket.  Az ügyvédi  díj  legyen  részletesen  kibontva,
hogy tisztán lássanak a képviselők. 

Fehér József képviselő:
A feladat finanszírozás összegéből mindent elköltöttek-e, mert ha a pénzt el  kell  költeni,  akkor
vegyenek rajta anyagot és őrzött helyen tárolják. 

Szatmári Kornélia polgármester:
A pénzügyes összeszámolta, hogy a különböző feladatfinanszírozási támogatásokból mennyit kell
még felhasználni, úgy néz ki, hogy a település üzemeltetésen 2,7 M Ft, a szociális normatíván pedig
2 M Ft maradt. El kellene dönteni, hogy azt a pénzt hogyan használjuk fel. 

Németh Ilona alpolgármester:
Az önkormányzat ebédszállító autója nagyon rossz állapotban van, ebben az évben 300.000,- Ft-ot
költöttek a karbantartására, jó lenne egy újat venni helyette. Murvát, sódert,  viacolort is kellene
vásárolni és a járda karbantartásokhoz felhasználni. Szeretné, ha ezen az ülésen a képviselő-testület
döntene  a  jutalmakról  is.  Az  óvoda  pedig,  javaslata  szerint,  a  dologi  kiadása  maradványából
vásároljon játékokat. 

5



Lengyel Imre képviselő:
Úgy tudja, hogy 2-3 M Ft a kintlevőség a kamatmentes kölcsönökből. Ezekből azonban nagyon
keveset fizettek vissza.  A Falunapra kitől  kapott  támogatást  az önkormányzat? A reprezentációs
kiadások mit  takarnak? Mennyi  az ügyvédi  díj?  A Falunaphoz 200.000,-  Ft  teljesülést  írtak,  ez
nevetséges kimutatás. A hivatalnál a munkabérekhez 11 fő lett odaírva, hol van 11 fő a hivatalban?
Úgy hiszi, itt nem dolgoznak ennyien. Elég jól áll az önkormányzat anyagilag, állítsák vissza az
óvodánál a 8 órás karbantartót és pedagógiai asszisztenst . 

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző:
A kamatmentes  kölcsönök  visszafizetésére  kiküldték  a  felszólításokat,  a  Falunapra  különböző
szponzoroktól kaptak támogatást. Az ügyvédi díjat pontosan nem tudja megmondani. 

Fehér József képviselő:
A behajthatatlan kamatmentes kölcsönöket „radírozzák” ki, ne vigyük őket évekig.

Szatmári Kornélia polgármester:
A reprezentációs kiadások között szerepel ásványvíz, kávé, ajándékkossár, virágcsokor, azoknak a
személyeknek,  akiket  Falunap alkalmából  vagy 90.  vagy éppen 100.  születésnapjuk alkalmából
köszöntenek. A Falunap valóban többe került, erről tájékoztatta is a testületet,  a beszámolóban ezek
a kiadások több soron jelennek meg. 

Németh Ilona alpolgármester:
A hivatalnál  feltüntetett  létszám,  az  a  közös  hivatal  létszáma,  tehát  az  ádándi,  és  a  berényi
kirendeltség összesített létszáma.

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző:
Az elhangzott megjegyzésekre szeretne reagálni. Legjobb tudása és szándéka szerint állította össze
a  beszámolót,  ami  a  kincstárnak  leadott  anyaggal  egyezik.  Igaz,  hogy  novembertől  hárman
dolgoznak  a  pénzügyön,  de  két  kolléganője  új,  neki  kell  őket  betanítani  és  a  munkájukat
folyamatosan ellenőrizni. Azt senki sem mondhatja, hogy olyan a helyzet, mint 2013-ban. Az ő
anyagában nem könyvelés nélkül kerültek kimutatásra a kiadások.

Lengyel Imre képviselő: 
Megérti a pénzügyes érveit, de csúnya dolog volt, amit Dobárnével csináltak, nem érdemelte meg.

Szatmári Kornélia polgármester: 
A pénzügyes  most  nem  a  bizottság  tagjáról  beszélt,  hanem  a  saját  munkájáról,  arról,  hogy  a
munkája nem egyenrangú azzal a munkával, amit a képviselő említett említett, nem lehet azzal egy
lapon említeni. 

 Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság Tagja:
A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy látszik, hogy a hivatal pénzügyese igyekszik, törekszik
a jó munkára.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az a javaslata, hogy a testület fogadja el a ¾ éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót, mivel az csak
egy tájékoztató, ¾ évi beszámolási kötelezettség nincs a testület felé. A rendelet elfogadására is
szükség  lenne  az  év  közbeni  előirányzat  módosítások  átvezetése  miatt,  a  Bizottság  ülésén
megfogalmazott kritikákból számára az jött le, hogy a rendelet szövegében, az összesítő sorokban
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vannak számszaki tévedések, ezt javítani kell, mert ő is csak úgy hajlandó aláírni a rendeletet, ha ez
a javítás megtörténik.

Fehér József képviselő:
Javasolja,  hogy  fogadják  el  a  beszámolót  és  a  rendeletet,  a  rendeletben  javítsák  a  számszaki
tévedéseket.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javasolja a ¾ éves gazdálkodási tájékoztatót, azzal, hogy a hivatal pénzügyese vegye figyelembe a
munkája során a Pénzügyi Bizottság javaslatait.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

186/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önkormányzat  2015.  évi

költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja, azzal, hogy a

hivatal  pénzügyesei  vizsgálják  meg  és  amennyiben  helytállóak  vegyék

figyelembe munkájuk során a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetett észrevételeket.

Felelős: Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző
Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javasolja a költségvetési rendelet módosításának az elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja 

10/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeltét
a z önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szatmári Kornélia polgármester: 
A következőkben  kérte,  hogy döntsenek  az  év  végi  jutalmazásról.  Az  önkormányzatnak  és  az
óvodának nincs bérmaradványa, ha jutalmazni akarnak adni, arról külön dönteni kell. Az óvodában
12 munkavállaló, az önkormányzatnál (vele együtt) 14 munkavállaló van.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A hivatalnál van bérmaradvány, a hivatal jutalmazásáról nem kell külön testületi döntést hozni.

Fehér József képviselő:
Javasolja,  hogy az  önkormányzat  és  az  óvoda dolgozóinak  is  fejenként  nettó  30  e  Ft  jutalmat
állapítsanak meg.
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Lengyel Imre képviselő:
40 e Ft legyen a jutalom összege. 

Harta János képviselő: 
Egyetért Lengyel Imre felvetésével.

Szatmári Kornélia polgármester:
A 40 e Ft/fő jutalomkeret megszavazását fogja feltenni szavazásra, de előtte kéri, hogy döntsön a
képviselő-testület a kizárásáról, mert ő is személyesen érintett.

Harta János képviselő:
Ő is személyes érintettséget jelent be, kéri a testületet, hogy döntsenek a kizárásáról.

Szatmári Kornélia polgármester:
Ki az, aki egyetért azzal, hogy ne zárják ki a döntéshozatalból?

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

187/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirenddel  kapcsolatos
döntésből Szatmári Kornélia polgármester nem zárja ki.

Szatmári Kornélia polgármester:
Ki az, aki egyetért azzal, hogy Harta János képviselőt ne zárják ki a döntéshozatalból?

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

188/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirenddel  kapcsolatos
döntésből Harta János képviselőt nem zárja ki.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

189/2015.(XI.25.) Kt. határozat

a.)  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  13
dolgozója  részére  520  e  Ft  +  járulékai  jutalomkeretet  biztosít.  A  jutalmak
kiosztásáról  (Erzsébet  ajándékutalvány  formájában)  egyéb  munkáltatói
jogkörében a polgármester gondoskodik.

b.)   Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 40
e Ft jutalmat állapít meg, Erzsébet ajándékutalvány formájában.

c.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvoda részére
(12 fő dolgozó) 480 e Ft+ járulékai összegű jutalomkeret biztosít, ezen összeggel
az óvoda költségvetését megemeli. Az óvodavezető jutalmát egyéb munkáltatói
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jogkörében a polgármester, az óvoda dolgozói jutalmát az óvodavezető állapítja
meg. A jutalmak kiosztása Erzsébet ajándékutalvány formájában történik.

Határidő: a jutalmak számfejtésére november 27.
Felelős: polgármester, intézményvezető

2.    A  Dél-Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
Az előterjesztésben  szerepel  milyen  okok  miatt  kell  a  megállapodást  módosítani.  Valószínűleg
jövőre a hulladékgazdálkodásban változások fognak bekövetkezni.
Javasolta a megállapodás módosításának az elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

190/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „A  Dél-
Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának  módosítása”  című  előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot
hozta:

A  Képviselő-testület  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének
96/2014.  (X.06.)  számú  képviselő-testületi  határozatát  hatályában  fenntartja,
továbbá  jóváhagyja  a  Dél-Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulásnak  az  előterjesztés  mellékletét  képező  Társulási
Megállapodás  módosítását  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
változatát, annak rendelkezéseit a településre nézve teljes egészében kötelezőnek
ismeri el. 

A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  döntésnek a  DBRHÖT Társulási
Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert
a mellékelt módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: 2015. november 30.

3. SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel közszolgálati szerződés
kötése

Szatmári Kornélia polgármester:
Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  beszélt  a  Siókom  ügyvezetőjével,  felvetette,  hogy  idén
lomtalanítást helyett nem lehet-e zöldhulladék szállítást kérni, de erre nincs lehetőség, ugyanis a
lomtalanítást kötelező a szolgáltatónak biztosítani, a zöldhulladék szállítás pedig pénzbe kerül, egy
forduló kb. 150 -170 e Ft. Az előterjesztés szerint választani kell  a szelektív hulladékkezelés 2
alternatívája közül. Az egyik a jelenlegi megoldás, vagyis a gyűjtőszigetek alkalmazása, a másik
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pedig  a  házhoz  menő  szelektív  hulladékgyűjtés.  Ehhez  különböző  színű  zsákokat  biztosít  a
szolgáltató  a  lakosoknak,  amiket  meghatározott  napokon visznek el.  Ettől  a  díjak nem lesznek
magasabbak.

Bene László képviselő:
Véleménye szerint a gyűjtőszigetek nem működnek, már Európa más országaiban is a házhoz menő
szelektív gyűjtést alkalmazzák.

Szatmári Kornélia polgármester:
A temetői gyűjtősziget mellett is zsákokban áll a szemét, ez így nem működik. Javasolta a szerződés
elfogadását,  a  második  variációval,  vagyis  a  közterületre  szelektív  gyűjtőzsákban  kihelyezett
szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtésével.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

191/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „SIÓKOM
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése”
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.
Ádánd  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra  2016.  január  1-től  2016.  december  31-ig  a  SIÓKOM
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft-vel (8600 Siófok Hock J. köz 2. II. em.)
közszolgáltatási szerződést köt. 

A  szelektív  hulladékgyűjtés  tekintetében  a  B.)  verziót  választja,  vagyis  a
közterületre  szelektív  gyűjtőzsákban  kihelyezett  szelektív  hulladékok  házhoz
menő gyűjtését.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

2.

A  képviselő-testület  tudomásul  veszi,  mint  a  SIOKOM  Nonprofit  Kft  
tulajdonosa, hogy a  SIOKOM Nonprofit Kft és az NHSZ Zöldfok Zrt között 
lévő Konzorciumi Megállapodás  módosításának   SIOKOM  Nonprofit  Kft  
ügyvezetője által történő aláírását.

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint.

4. A Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

Szatmári Kornélia polgármester:
A módosításra a székhely és névváltozás miatt van szükség, javasolja annak elfogadását.
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A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

192/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
„Balatonföldvár  és  Környéke  Pénzügyi  Végrehajtási  Társulás  Társulási
Megállapodásának  módosítása” című  előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot
hozta: 

A  Képviselő-testület  jóváhagyja  Balatonföldvár  és  Környéke  Pénzügyi
Végrehajtási  Társulás  Társulási  Megállapodásának  az  előterjesztés  mellékletét
képező Társulási Megállapodás módosítását .

Határidő: társulás értesítésére 2015.december 4.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

5. Iskolai körzethatárok véleményezése

Kérdés hozzászólás nem volt. A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

193/2015.(XI.25.) Kt. határozat

általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

1.  Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI  rendelet  24.§  alapján,  a  Somogy  megyei
Kormányhivatal  által  megállapított  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai
körzethatárok meghatározásával egyetért, változást nem tart szükségesnek.

2.  A településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező
hátrányos  helyzetű,  általános  iskolába  járó  gyermekek  létszáma  intézményi
bontásban:

Ádándi Fekete István Általános Iskola: 12 fő HH, 28 fő HHH

3.  Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  az  iskolai  felvételi  körzetről  kialakított  véleményről
tájékoztassa a Somogy Megyei Kormányhivatalt.

Határidő: a Kormányhivatal értesítésére november 30.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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6. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről

Kérdés hozzászólás nem volt. A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

194/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi

Programot  áttekintette,  és  úgy  dönt,  hogy  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program

felülvizsgálatát,  módosításának  megtárgyalását,  és  az  arról  szóló  döntés

meghozatalát a 2016.januári képviselő-testületi ülésen tárgyalja. Felhatalmazza a

polgármestert, hogy az előkészítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 
 Határidő: a HEP felülvizsgálatáról való döntés előterjesztésére - 2016. január 31-éig

7. Egyebek

a.) Művelődési Ház bérbeadása

Szatmári Kornélia polgármester:
Kiss Virág egyéni vállalkozó szilveszteri rendezvény tartása céljából kérte a Művelődési Házat. 

Fehér József képviselő:
Ki kell adni, hadd szórakozzanak a fiatalok.

Bene László képviselő:
Ez nem zárt körű rendezvény lesz, félő, hogy kárt okoznak a résztvevők, ki fog akkor helyt állni?

Németh Ilona alpolgármester:
Az okozott kárt a szervezőnek vagy az ismert elkövetőnek meg kell téríteni. Javasolja, hogy adják
ki a Művelődést Házat a kért célra.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a Művelődési ház kiadását szilveszteri rendezvény tartása céljából. A bérleti
díjat külön képviselő-testületi határozat tartalmazza.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

195/2015.(XI.25.) Kt. határozat

A képviselő-testület  úgy határozott,  hogy Kiss  Virág  egyéni  vállalkozó  részére
2015. december 31-én, szilveszteri táncos rendezvény tartása céljából bérbe adja
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az  Ádándi  Művelődési  Házat.  A bérleti  díj  külön  képviselő-testületi  határozat
alapján:20 e Ft. Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 
 Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:
A kulturális közfoglalkoztatott több programot szervez a Művelődési házban, pl. zumbát, illetve a
gyerekeknek  karatét.  Szeretné,  ha  ezekre  az  alkalmakra  ingyenesen biztosítanák  a  termet,  nem
kérnének külön bérleti díjat az oktatóktól, előadóktól, így olcsóbb lesz a részvételi díj.

Bene László képviselő:
Ezzel egyetért, támogat minden olyan kezdeményezést, ami a gyerekek érdekét szolgálja. 

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

196/2015.(XI.25.) Kt. határozat

A képviselő-testület úgy határozott,  hogy az önkormányzat, illetve a kulturális
közfoglalkoztatott  által  szervezett  programokhoz  ingyenesen  biztosítja  a
Művelődési Ház használatot.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 
 Határidő: értelem szerint

b.) Sportegyesület támogatás iránti kérelme

Szatmári Kornélia polgármester:  
A sportegyesület  újabb  támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be,  50  e  Ft-ot  kértek  focilabda  és
sportszár vásárlására. 

Harta János képviselő:
Szívesen  támogatná  a  sportot,  de  az  utolsó  meccs  után  katasztrofális  állapotokat  talált  a
sportöltözőben: nem volt kitakarítva, a szemét az épület háta mögé volt dobálva. A hálót nem szedik
össze, tavaly egész télen kint volt. Az egyesületnek is többet kellene tennie. Térjenek vissza jövőre
a támogatás iránti kérelmükre.

Németh Ilona alpolgármester:
Támogatja az egyesület kérelmét, de fel kell hívni az egyesület vezetőjének a figyelmét, hogy az
öltözőt takarítsák ki és szedjék össze a szemetet.

Bene László képviselő:
Meg van döbbenve a hallottakon. Beszélgessen el az egyesület vezetőjével a polgármester, hogy ez
így tovább nem mehet. A kért támogatást azonban megadná nekik.
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Fehér József képviselő:
Az egyesület  nem érzi  magáénak  a  nemrég  felújított  öltözőt  és  az  eszközöket.  Nem javasolja
támogatást.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javasoljanak, hogy szavazzanak az egyesület 50 e Ft-os kérelméről. Kézfelemeléssel jelezze, aki
egyetért a támogatást nyújtásával.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 3 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

197/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ádánd  Községi
Sportegyesület  támogatás  iránti  kérelmét  elutasítja,  mert  nem  volt  meg  az
elfogadásához szükséges egyszerű szótöbbség.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

c.) Belső ellenőrzési terv (2016), Belső ellenőrzési stratégiai terv (2016-2018)

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta az előterjesztés szerinti stratégiai és belső ellenőrzési terv jóváhagyását.

Baumann Anita Gabriella jegyző: 
Azzal a változással, illetve kiegészítéssel, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési tervben az szerepelne,
hogy  2016.  évre  tanácsadó  tevékenység,  tanácsadási  szolgáltatás  igénybevételét  tervezi  az
Önkormányzat, ennek éves költsége kb. 150 e Ft.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

198/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2018.
évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét elfogadja.

 Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerintem

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

199/2015.(XI.25.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2016.  évi
belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerintem
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A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

200/2015.(XI.25.) Kt. határozat 

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  2016.  évre
tanácsadási  szolgáltatási  igénybevételét  a  belső  ellenőrzési  tevékenységet  végző
külső  szolgálattó  által.  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  erre  irányuló
megállapodás megkötésére.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerintem

NAPIREND UTÁNI HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK

Németh Ilona alpolgármester:
Beszámolt arról, hogy az önkormányzat 3 nap alatt feldarabolta és kiszállította a jogosultak részére
a támogatásként kapott tűzifát. A múlt ülésen tájékoztatta a testületet, hogy 1,3 millió Ft támogatást
kaptak  a  közfoglalkoztatás  anyag  és  eszköz  szükségletire.  12  fő  jön  még  dolgozni  az
önkormányzathoz, ő utánuk is kapnak 984 e Ft támogatást. Sok közfoglalkoztatott dolgozik jelenleg
a településen, neki lehetne kezdeni a járdalapos járdák karbantartásához, kérdése, hogy hol kezdjék
a munkát?

Fehér József képviselő:
Az Árpád utcában kellene megcsinálni a járdát az Árki bolt felőli részen a templom alatti kanyartól
a Petőfi utca kereszteződéséig. Murvát, homokot kell alá tenni, akár döngölőt is lehetne bérelni.

Németh Ilona alpolgármester:
A katolikus egyház részéről felmerült az kérés, hogy az Árpád utca felől, ahol a lépcső van, legyen a
templomig egy egy soros járda. 

Fehér József képviselő:
Két sorosat kellene csinálni.

Bene László képviselő:
Járdalappal majdnem ugyanannyiba kerülne, mint viacolorral megcsinálni.

Németh Ilona alpolgármester:
De a viacolor alá kell murva, kell venni szegélyt, úgy már drágább.

Lengyel Imre képviselő:
Nem értek egyet a templomkerti járdaépítéssel, vannak fontosabb helyeik is, pl. Sabakban kellene
megcsinálni a járdákat.

Szatmári Kornélia polgármester:
Álljunk  neki  először  az  Árpád  utcai  járda  karbantartásának  a  megbeszélt  részen,  aztán  majd
Sabakban folytatják a munkát.

Lengyel Imre képviselő:
A szakiskola melletti árkot ki kellene pucolni, mert lefelé tiszta dzsungel az egész. Mi van a halastói
út rendbetételével? A Ságvártól Ádándig vezető út felújítása el fog idén készülni?
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Szatmári Kornélia polgármester:
Az árkot kipucoltatják. A halastói úttal kapcsolatban egy helyi lakos felajánlotta, hogy megcsinálja
ingyen. Idén már valószínűleg nem készül el az állami út felújítása.

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

                Harta János Bene László
 jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő
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