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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. április 14-én tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.április 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:

14.00 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

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.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
képviselő jelen van, az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTŐK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János 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:
59/2016.(IV.14.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. április 14-ei rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona és Harta János képviselőket megválasztotta.
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
A rendkívüli ülést hívtam össze a napirendek fontosságára és határidejére való tekintettel. Napirend:
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására. 2. Pályázat a
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
Kérem a napirendek elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
60/2016.(IV.14.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. április 14-ei
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:

1. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem
benyújtására.
2. Pályázat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos TOP-os pályázatunkkal kapcsolatban már jóváhagytunk egy
megállapodást a DDRFÜ-vel, azonban azóta megváltoztak a feltételek, a konzorciumi
együttműködési megállapodásba a megyei önkormányzatot is be kell vonni, a DDRFÜ helyett pedig
a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft a konzorciumi partner. A fentiek miatt kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben szereplő határozat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
61/2016.(IV.14.) Kt. határozat
1.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.3-15 számú,
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra
támogatási kérelmet kíván benyújtani,
A támogatási kérelem címe: “Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése
Ádándon”
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2.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-vel és a Somogy Megyei
Önkormányzattal abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP-2.1.3-15 számú, Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be,
és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös
együttműködéssel megvalósítsák.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2. Pályázat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kiírták a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására irányuló pályázatot. A pályázat
elsődleges célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és
-tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó
árbevételt jelentősen meghaladják. A DRV Zrt kéri az önkormányzatokat, hogy a pályázatot ebben
az évben is nyújtsák be, a szükséges adatokat és dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsátják. A
beadási határidő: 2016. április 21. A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az
előterjesztésben szereplő határozat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
62/2016.(IV.14.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület
meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2016.április 21.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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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

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

