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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. december 10-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
Fehér József  képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő 

Az ülésről távol maradt: Bene László képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívottak:  Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Megyeri Nikolett Sportegyesület elnöke

A lakosság részéről megjelent: 1 fő

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 Németh Ilona és Mater Zsolt 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:

206/2015.(XII.10.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2015. december 10-ei soros, nyilvános és az azt követő zárt
ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Németh  Ilona  és  Mater  Zsolt képviselőket
megválasztotta.
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kéri  a  napirendek elfogadását,  azzal,  hogy a  Sportegyesület  ügyét  elsőként  tárgyalják,  továbbá
javasolja  zárt  ülésen  megvitatni  a  következő  két  napirendet:  méltatlansági  ügyben  döntés,
önkormányzati követelésről való lemondás. 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:

207/2015.(XII.10.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el  2015. december 10-ei soros,
nyilvános ülés  napirendjét:

1.  Sportegyesület helyiséghasználat iránti kérelme
2.  Ebédszállító autó vásárlásáról döntés
3.  Siókom Nonprofit Zrt pótbefizetés iránti kérelme
4. Kistérségi szélessávú internethálózat értékesítésére vonatkozó döntés   

módosítása
5. Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási 

megállapodásának módosítása
6. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme
7. Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el  2015. december 10-ei soros,
zárt ülés  napirendjét:

1. Méltatlansági ügyben döntés
2. Önkormányzati követelésről való lemondás

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.  Sportegyesület helyiséghasználat iránti kérelme

Szatmári Kornélia polgármester:
Az  Önkormányzat  a  Községi  Sportegyesület  részére  már  több  éve  használatba  adja  (éves
szerződésekkel)  Ádánd, Kossuth L. u. 63. szám alatti önkormányzati ingatlanát, hogy közösségi
életteret  biztosítson  az  egyesület  tevékenységéhez  (fizikai  erőnlétet  javító  és  egészségmegőrző
sporttevékenység,  sportgyűlések  tartása).  A  megállapodása  értelmében  a  használatba  adás
ingyenesen jött létre. Az egyesület a rezsit fizette.  Az ez évi szerződés 2015.december 31-én lejár,
az  egyesület  elnöke  a  hosszabbítása  iránt  kérelmet  nyújtott  be.  Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-
testületet, hogy döntsön az egyesület kérelméről.

Fehér József képviselő:
Két határozati alternatíva van az előterjesztésben. A szerződés meghosszabbítása, illetve az, hogy ne
hosszabbítsák meg. Hiányolja a harmadik alternatívát, vagyis azt, hogy térítés ellenében adják oda
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az egyesületnek a helyiséget.  A testület  több éve kételyek között  van,  hogy mi zajlik  abban az
ingatlanban, mert megdöbbentő pletykák kaptak szárnyra. 

Harta János képviselő:
Támogatja, hogy a fiataloknak legyen egy helye,  ahol edzhetnek. Nem hallott  róla,  hogy bármi
olyan tevékenység folyna ott, amiről pletykálnak. A szerződés meghosszabbítását javasolja.

Szót kér kap Megyeri Nikolett a sportegyesület Elnöke.

Megyeri Nikolett az Ádándi Sportegyesület elnöke
Bántja, hogy ennyi támadás éri az egyesületet. A konditeremmel kapcsolatos pletykák nem igazak.
8-10 ádándi fiatalember jár oda rendszeresen, tagdíjat fizetnek az egyesületnek. 

Pápai László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Ő maga is nap mint nap jár a konditerembe, nyugodtan megnézhetik, hogy kik járnak oda és mit
csinálnak. Sok mindent beszélnek az emberek, de a pletykáknak nem szabad felülni.

Szatmári Kornélia polgármester
A sportegyesület  önkormányzati  támogatást  kap  a  működéséhez.  Furcsán  nézne  ki,  ha  egyik
kezünkkel adunk, a másikkal elveszünk belőle, ha díjat kérünk az ingatlan használatáért.  Azt sem
tudja azonban elképzelni,  hogy ingyen odaadják a termet az egyesületnek, de abból más valaki
hasznot húz. Ha az egyesület szeretné használni, azt csak úgy tudjuk engedni, ha abból nem húz
hasznot senki.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat első verziójának az elfogadását.

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

208/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2016.  január  1-jétől  2016.

december 31-éig az Ádánd Községi Sportegyesület (székhely: Ádánd, Kossuth L.

u.  50.  képviseli:  Megyeri  Nikolett  egyesületi  elnök )  részére az önkormányzat

tulajdonát  képező  Ádánd,  Kossuth  L.  u.  61.  sz.  alatti  ingatlan ingyenesen

használatba adja, azzal a kitétellel, hogy az a közüzemi díjakat az önkormányzat

számlái  alapján  az  egyesület  fizeti  meg,  továbbá  az  ingatlanban  semmiféle

kereskedelmi vagy üzleti tevékeny nem folytatható.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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2.  Ebédszállító autó vásárlásáról döntés

Szatmári Kornélia polgármester:
Az  ülés  előtt  kiosztotta  a  gépjármű  árajánlatok.  Hármat  ő  hozott,  a  negyediket  Bene  László
képviselő.  1.  Dacia Dokker  Van:  nettó  2.160.000,-Ft,  2.  Ford Connect  :  nettó  3.700.000,-Ft,  3.
Peugeot Partner: nettó 2.865.000,-Ft, 4. Fiat Fiorino:nettó 2.479.000,-Ft. A legolcsóbb autó közülük
a Dokker. 

Németh Ilona alpolgármester:
Két  szakembert  is  megkérdezett  a  gépjárművekkel  kapcsolatban.  A  Daciánál  nincs  jelenleg
kedvezőbb árú autó. 3 éves garancia jár hozzá. Mindegyik autónál jelentkezik még a forgalomba
helyezési díj. A cég beszámítaná a régi autónkat. 

Mater Zsolt képviselő:
Ő is a Daciát javasolja megvételre, ez egy jó ajánlat. A meglévő autót számíttassák be. 

Fehér József képviselő:
Azt javasolta vegyék meg a Daciát a régit pedig számíttassák be. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra tette fel  a következő határozati javaslatot: ki  ért egyet azzal, hogy az önkormányzat
vásároljon  egy  Dacia  Dokker  Van  Ambiance  típusú  típusú  autót   ebédszállítás  céljából  nettó
2.160.000,-Ft +Áfa összegért. 

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

209/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy egy

Dacia  Dokker  Van  Ambiance  típusú  típusú  autót vásárol  ebédszállítás

céljából nettó  2.160.000,-Ft +Áfa összegért.  Felhatalmazza a polgármester a

gépjármű beszerzésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

3. Siókom Nonprofit Zrt pótbefizetés iránti kérelme

Szatmári Kornélia polgármester:
A Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fizetési felszólítást bocsájtott ki  a
tagönkormányzatok részére a 2015. májusában elrendelt pótbefizetési  kötelezettség teljesítése.  A
31.900.000,-FT összegű pótbefizetésból településünket 442.020,-Ft terheli. Ennek a befizetését már
egy  alkalommal  megtagadtuk,  azonban  most  arra  kérem a  testületet,  hogy  fizessük  be  ezt  az
összeget, mert különben a Kft működése lehetetlenné válik.
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A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

210/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a

Siókom  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit  Kft részére

megkeresésük  alapján 442.020,-Ft   összegű  pótbefizetést  teljesít.

Felhatalmazza a polgármester a határozat végrehajtására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

4. Kistérségi szélessávú internethálózat értékesítésére vonatkozó döntés  módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
A  megszűnt  kistérségi  társulás  értékes  szélessávú  internethálózatot  épített  ki.  A  kistérség
megszűnésével  úgy  döntöttek,  hogy  értékesítik  ezt  a  vagyont.  A  volt  kistérséget  alkotó
önkormányzatok  polgármesterei  novemberben  Siófokon  egyeztettek  és  elfogadták,  hogy  a
szélessávú  internethálózat  maradjon  a  volt  Siófoki  Kistérség  önkormányzatainak  közös
tulajdonában, a hálózatot a haszonbérleti szerződés lejáratát követően bérbeadással hasznosítsák.  A
bérbeadásból  származó  bevételt  a  tulajdonosok  állandó  lakosságszám  arányában  osszák  meg
egymás között. Javasolta, hogy a testület hagyja jóvá ezt a javaslatot, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat szerint.

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

211/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Siófok és Környéke

Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 28-án kelt Vagyonfelosztási szerződése

(amely Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Ságvár, Som, Siójut,

Nagyberény,  Nyim  Község  Önkormányzata,  Siófok  Város,  Zamárdi  Város

Önkormányzata  és  a  Kistérségi  Társulás  között  jött  létre)  9.)  pontjának

módosításával,  mely szerint  a  szélessávú internethálózatot  nem kívánják a  tag

önkormányzatok adásvétellel, hanem bérleti konstrukció keretében hasznosítani.

A  hasznosítással  megbízzák  Siófok  Város  Önkormányzatát,  Balatonendréd

község  Önkormányzatát  és  Ságvár  Község  Önkormányzatát.  A  leltári

nyilvántartás  továbbra  is  Siófok  Város  Önkormányzat  feladata  marad.  A

bérbeadásból,  haszonbérleti  szerződésből  befolyó  összegeket  lakosságszám

arányában kell az egyes önkormányzatok között felosztani.
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A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Vagyonfelosztási
szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

5. Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási megállapodásának
módosítása

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

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

212/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Zamárdi  Város

Önkormányzatának  a  Balatonföldvár  és  Környéke  Pénzügyi  Végrehajtási

Társulásból való kilépési szándékát tudomásul veszi és elfogadja.

A képviselő-testület  ezzel  egyidejűleg  jóváhagyja  a  Társulási  Megállapodást

2016.  január  2-i  hatállyal,  Zamárdi  Város  Önkormányzatának  kilépése,  így  a

társult tagok számának változása miatti módosítását.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

6. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme

Szatmári Kornélia polgármester:
A  Rákóczi  Szövetség  idén  is  támogatás  iránti  kérelemmel  fordult  önkormányzatunkhoz.  A
Szövetség felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekeknek nyújt egyszeri alkalommal 10 e Ft-os
beiratkozási ösztöndíjat. Az ádándi önkormányzat több évben is támogatta a szövetséget egyszeri 10
e Ft-tal. Kérem a képviselő-testület döntését.

Lengyel Imre képviselő:
Megszavazza a 10 e Ft-os támogatást, de csak azért, mert ilyen nagyságrendű összegről van szó, 
különben nem ért egyet, mert az országunkban is sok a rászoruló.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta, hogy a testület 10 e Ft támogatásban részesítse a Rákóczi Szövetséget.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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213/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a

Rákóczi Szövetség   részére megkeresésük alapján 10 e FT összegű támogatást

állapít  meg,  beiratkozási  ösztöndíjprogramjuk  támogatására.  Felhatalmazza  a

polgármester a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

7. Egyebek

a.) Orvosi ügyeleti megállapodás módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
Kérte a testületet, hogy hagyja jóvá a  a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására létrejött feladat
átadási-átvállalási szerződésmódosítást 2015.október 1-től 2015. december 31-éig terjedő időszak
vonatkozásában

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

214/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  központi  orvosi  ügyeleti

ellátás  biztosítására  létrejött  feladat  átadási-átvállalási  szerződésmódosítást

2015.október  1-től  2015.  december  31-éig  terjedő  időszak  vonatkozásában

jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

b.) Gyermekétkeztetés feltételeit javítófejlesztések támogatása

Szatmári Kornélia polgármester:ú
A legutóbbi ülésen úgy döntöttek, hogy kezdjék meg a konyha fűtéskorszerűsítését és meg is bíztak
egy vállalkozót. Azonban kéri, hogy vonja vissza a testület ezt a határozatát, ugyanis időközben
körvonalazódott,  hogy  a  konyhafejlesztés  az  egybeszámítási  kötelezettség  miatt
közbeszerzésköteles tevékenység. 

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A testületnek a közbeszerzési  eljárás  lefolytatásánál  figyelemmel  kell  lennie arra,  hogy maga a
eljárás 30-40 napot vesz igénybe,  a munkálatokat utána lehet elkezdeni. Januárban közbeszerzési
szabályzatot  is  el  kell  fogadni.  Javasolja,  hogy  bízzanak  meg  egy  közbeszerzési  szakértőt  a
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szabályzat elkészítésével, az ajánlattételi dokumentáció összeállításával és az eljárás lefolytatásával.
A Hajdú Bt-től kért ajánlatot. Nettó 600 e Ft-ért vállalják.

Németh Ilona alpolgármester:
A céggel az egészségügyi pályázat lebonyolítása során már dolgoztak együtt, korrekt, megbízható
munkakapcsolat alakult ki. Javasolja a magbízásukat.

Fehér József képviselő: 
Egyetért a javaslattal.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta,  hogy a testület vonja vissza  215/2015.(XII.10.) Kt. határozatát,  valamint bízza meg a
Hajdú Tender Bt-t a konyhafejlesztés közbeszerzési eljárásának lefolytatásával.

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

215/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  204/2015.(XII.3.)  Kt.

határozatát  visszavonja,  mert  megállapításra  került,  hogy  Gyermekétkeztetés

feltételeit  javítófejlesztések  támogatása  pályázatból  megvalósuló

konyhafejlesztés során  közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Határidő: értelem szerint
Felelős:   Szatmári Kornélia polgármester

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

216/2015.(XII.10.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hajdú Tender Bt-t

(  székhely:  4220  Hajdúböszörmény,  Mester  u.  22/b.  képviselő:Uzonyi  Árpád

vezető tisztségviselő)   Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló

2014. évi  C. törvény 3.  melléklet  II.  9.  pontjában foglalt  „A gyermekétkeztetés

feltételeit  javító  fejlesztések  támogatása”  jogcím  alapján  nyert  támogatás

felhasználása  érdekében,  a  tervezett  építészeti  munkák  becsült  értéke  miatt

szükséges  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására,  600  e  Ft  +Áfa  megbízási  díj

ellenében. Megbízott feladatai: közbeszerzési szabályzat elkészítése, közbeszerzési

terv  elkészítése,  ajánlattételi  felhívás  és  dokumentáció  összeállítása,  a

közbeszerzési  eljárás  megindítását  megelőzően,  illetve  az  eljárás  alatt

közbeszerzési szakmai tanácsadás.
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 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős:   Szatmári Kornélia polgármester

c.) Kérdések, észrevételek

Szatmári Kornélia polgármester:
Egy ádándi lakos kérte, hogy térítés nélkül kaphassa meg a Művelődési Házat családi rendezvény
megtartásához. Mi a testület véleménye?

Fehér József képviselő:
Van  egy  hatályos  képviselő-testületi  határozat,  hogy  mennyiért  adják  oda  a  művelődési  házat,
tartsák magukat ahhoz.

Lengyel Imre képviselő:
Mikor tolatják le a Halastó utcát? Mikor osztják ki a szennyvíz pénzt?

Szatmári Kornélia polgármester:
49 e  Ft-ot  fizet  vissza  a  szennyvíztársulat  a  lakosoknak  és  már  megkezdték  a  kifizetéséket.  A
Halastó utcát le lehet tolatni,  de a kiszélesítését nem lehet most megcsinálni,  ahhoz véleménye
szerint ki kell méretni az önkormányzati út nyomvonalát.

Lengyel Imre képviselő:
Az a javaslata, hogy szondázzák meg a közmunkásokat, merta  múltkor mondta valaki, hogy az
egyik közmunkás ittas volt. 

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 Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
                    Németh Ilona    Mater Zsolt

jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő
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