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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.január 28-án megtartott soros, nyilvános üléséről
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Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.
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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

Meghívottak:

Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Bene László és Lengyel Imre 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:
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1/2016.(I.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. január 28-ai soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Bene László és Lengyel Imre képviselőket képviselőket
megválasztotta.
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. Van-e valakinek észrevétele
a napirendekkel kapcsolatban.
Módosító indítvány napirenddel kapcsolatban:
Lengyel Imre képviselő:
Javaslom, hogy a 10.) Egyebek napirendről vegyék le a kötelező menekültkvóta ellen tiltakozó
petíció tárgyalását, ugyanis minden képviselő függetlenként indult, a testülethez ilyen politikát
behozni csúnya dolog.
Szatmári Kornélia polgármester:
Véleménye szerint nem pártfüggő dolog és nem politizálás, ha valaki egyetért azzal a törekvéssel,
amit a kormány felvállalt. Ez a törekvés minden magyar ember érdeke.
Szavazásra teszi fel Lengyel Imre képviselő módosító indítványát a napirenddel kapcsolatban: ki ért
egyet azzal, hogy a 10.) Egyebek napirendről vegyék le a kötelező menekültkvóta ellen tiltakozó
petíció tárgyalását?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 3 igen és 3 nem szavazattal elvetette a
módosító indítványt, mivel nem volt meg az elfogadásához szükséges szótöbbség.
Szavazásra teszem fel a meghívóban szereplő napirendeket.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
1/2016.(I.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el 2016. január 28-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1.
2.
3.
4.

Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Döntés a Helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről
Az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának a jóváhagyása
Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.)
önkormányzati rendelete módosítására
5.
Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Siófok-Villány kerékpárútvonal megvalósítására
6.
Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata
7.
2016. évi munkaterv jóváhagyása
8.
A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadása
9.
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester
két ülés közti tevékenységégről
10.
Egyebek
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Szatmári Kornélia polgármester
Mivel ez évben a konyhafelújítás kapcsán közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, szükséges, hogy
egy általános közbeszerzési szabályzattal rendelkezzünk. A 2015. december 10-ei ülésén a
képviselő-testület megbízta a Hajdú Tender Bt-t 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. 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. A megbízott a közbeszerzési szabályzatot elkészítette,
melyet a képviselő-testület elé terjesztek. Kérem a tisztelt testületet, hogy a szabályzatot vitassa
meg és fogadja el.
Fehér József képviselő:
Szeretné, ha a képviselő-testület tagjai minden jegyzőkönyvet megkapjanak ami a közbeszerzéssel
kapcsolatban készül.
Bene László képviselő:
A szabályzat szerint a Bíráló Bizottság tagja a műszaki ellenőr. Ki választja ki a műszaki ellenőr
személyét. Meg kell-e hirdetni a közbeszerzést.
Szatmári Kornélia polgármester:
Már megvan a beruházás műszaki ellenőre, ugyanis az ajánlattételi műszaki dokumentáció összeállításhoz már meg kellett kezdeni a munkát és ehhez is kellett műszaki szakértelemmel bíró személyt
találni. Egy kaposvári műszaki ellenőrrel vette fel a kapcsolatot.
Ez a közbeszerzés meghívásos eljárás alapján fog zajlani, minimum négy generálkivitelező céget
kell meghívni. Arról, hogy kik lesznek azok, az eljárás megindításakor a képviselő-testület dönt
majd.
Németh Ilona alpolgármester:
A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő, jó szakmai anyagot kaptak.
Szatmári Kornélia polgármester
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett szabályzatot, aki annak elfogadásával egyetért, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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3/2016.(I.28.) Kt. határozat
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a közbeszerzésekről szóló

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. §-ában kapott
felhatalmazással élve a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozóan
jóváhagyja az önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁT e határozat
melléklete szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2. Döntés a Helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről
Szatmári Kornélia polgármester
A felülvizsgálat szükségességéről szóló döntés előtt a HEP fórum tagjai (munkacsoport vezetők,
partnerek képviselői) átvizsgálták a HEP IT-t, s nem tettek javaslatot a módosítására. Az áttekintést
követően így arra a következtetésre jutottak, hogy felülvizsgálat jelenleg nem szükséges.
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, aki annak elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal,0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (I.28.) határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot áttekintette, és az áttekintést követően arra a következtetésre jutott hogy a
HEP és a HEP IT módosítása nem szükséges. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: a HEP felülvizsgálatáról való döntés továbbítása - 2016. január 31-éig
3. Az Ádándi Család-

és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának a jóváhagyása

Szatmári Kornélia polgármester:
Mivel a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató
keretében működtethető. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat köteles
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család – és gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Ennek ellátási területe a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.
A fentiek miatt van szükség a szolgáltatás új szakmai programjának és (az annak mellékletét
képező) SZMSZ-ének az elfogadására.
Németh Ilona alpolgármester:
Sok a nehéz körülmények közt élő ember a településen, sokan közülük a közfoglalkoztatás
keretében dolgoznak, bár véleménye szerint jobb lenne, ha a munkaerőpiacon tudnának
elhelyezkedni. Kiemelten fontosnak tartja a megelőzést.
Lengyel Imre képviselő:
Egy ember látja el a két területet, ez nagy feladat a számára, sok helyre kell majd mennie. Felhívja a
figyelmet egy személyre, aki véleménye szerint segítségre szorulna, mert idős és egyedül él.
Fehér József képviselő:
Vigyázni kell, az emberek magánéletébe nem lehet beleavatkozni. Mindenki, aki olyan helyzetben
van keresse meg az illetékest, kérjen segítséget, mert elmondás alapján nem tud az ember minden
körülményről. Feleslegesen ne avatkozzunk bele senki életébe, aki nem kér segítséget azt hagyjuk
békén, ilyen alapon a fél falut lehetne támogatni.
Bene László képviselő:
A közmunka a foglalkoztatottsági statisztikát javítja. Közben csak meg kell nézni egy
hirdetőújságot, rengeteg álláskínálat van, de inkább eljönnek közmunkásnak 50 ezerért, mint
elmenjenek egy gyárba 80 e Ft-ért dolgozni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, aki annak elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
5/2016.(I.28.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja
az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJÁT és
annak mellékletét képező SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2016. január 31.
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4. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendelete módosítására
Szatmári Kornélia polgármester:
Már több ülésen szó volt róla, hogy a 2014-ben elfogadott szervezeti és működési szabályzatot
felülvizsgálják. A jegyző a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálta a rendeletet és jelezte
módosítási javaslatait, melyek egyrészt a jogszabályi változásokból erednem, másrészt pontosító,
stilisztikai jellegűek.
Az magam részéről a következő javaslatokat terjesztem elő:
A januári ülésezési szünetet töröljük, hiszen most is január van és tíz napirendi pontot tárgyalunk.
Lengyel Imre képviselő javaslatát, miszerint minden hónap harmadik csütörtökén legyen az ülés
nem javasolja a rendeletbe beépíteni és az ülések időpontját ilyen szigorúan szabályozni. Egyébként
az a gyakorlat, hogy általában a hónap harmadik, negyedik csütörtökén tartják az üléseket.
Célszerűbb lenne a közmeghallgatást február helyett előző év decemberében vagy januárban
megtartani, így az lakosok észrevételeit még a költségvetés összeállítása előtt megismerhetik.
Fehér József képviselő:
A közmeghallgatást én is decemberben javaslom megtartani. A jegyzőkönyvnek maradjon két
hitelesítője, ne csökkentsék egyre. Szeretném, ha benne lenne a rendeletben, hogy a polgármester
önállóan, a testület felhatalmazása nélkül 100 e Ft értékhatárig költhessen, de a következő ülésen
számoljon be róla. Az együttes ülések se kezdődjenek 16 óra előtt. Jó lenne, ha meghatároznák,
hogy a harmadik vagy a negyedik csütörtökön legyen havonta az ülés, mert akkor az ember tud
tervezni az idejével.
Németh Ilona alpolgármester:
Javaslom, hogy úgy fogalmazzunk, hogy lehetőség szerint minden hónap harmadik vagy negyedik
csütörtökén legyenek az ülések, mert ha egy bizonyos napot határozunk meg, akkor úgy járunk,
hogy több lesz a rendkívüli ülés, továbbá pl. februárban a költségvetés időszakában be sem lehet
tartani ezt a rendelkezést. Megjegyzem, hogy az előző ciklusban végig két órakor kezdődtek az
ülések, a lakosság részéről többen negatívumként értékelték, hogy most este kezdődnek. Aki
képviselőnek indult, annak tudnia kell, hogy mit vállalt.
Lengyel Imre képviselő:
Az SZMSZ 6.§ (1) bekezdéséhez: a közmunkások kijelölésével kapcsolatban legyen beleszólása,
véleményezési joga a képviselő-testületnek is, mert van, hogy valakit, aki szeretne dolgozni nem
vesznek fel. A 8.§-hoz: nem azt mondtam, hogy a 3. csütörtökön legyenek az ülések, hanem azt,
hogy a második csütörtökön és ettől csak kivételes esetben lehessen eltérni. A 11.§ (2) bekezdéshez:
a képviselők indítványára lehessen 15 napnál rövidebb időn belül is rendkívüli ülést összehívni.
Németh Ilona alpolgármester:
Az előző ciklusban kezdeményezték, hogy a képviselők indítványára lehessen 15 napnál rövidebb
időn belül is rendkívüli ülést összehívni, de kormányhivatal világosan leírta, hogy ez a törvény
szövege, ettől eltérni nem lehet.
Lengyel Imre képviselő:
Az SZMSZ. 22.§-ához: az ülésen megjelent állampolgároknak a képviselő-testület adja meg a szót
és ne a polgármester, továbbá ne csak egyszer két percig szólhassanak hozzá az üléshez.
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Fehér József képviselő:
Szerintem ez jól van így szabályozva, az nem lenne jó, ha mindenki akkor beszélne, amikor akarna,
a testület pedig ne tudja a munkáját végezni.
Lengyel Imre képviselő:
25.§ (3) bekezdéshez: a vita lezárása utáni személyes megjegyzés időtartamának az egy perc kevés,
legalább két perc legyen. A 39. § (2) bekezdéséhez: maradjon a két jegyzőkönyv-hitelesítő. A (7)
bekezdéséhez: foglalják bele az SZMSZ-be, hogy minden képviselő kapjon egy példányt a
jegyzőkönyvből. A 54.§-hoz: avval értek egyet, hogy a költségvetés I. fordulójának tárgyalása után
legyen a közmeghallgatás. Az 57.§-hoz: a vagyon leltározása megfelelően történjen! További
javaslata, hogy hangfelvétel mellett képfelvétel is készüljön az ülésekről és azt tegyék fel a netre.
Fehér József képviselő:
A képfelvétel készítését nem tartja sem jó, sem kivitelezhető ötletnek.
Bene László képviselő:
Nagyjából egyetértek az Imre bácsi által elmondottakkal. Az ülésekkel kapcsolatban fixáljuk le,
hogy a harmadik vagy a negyedik csütörtökön legyen-e az ülés, mert tavaly volt olyan, hogy másfél
hónapig nem volt ülés. A közmeghallgatás időpontjának a decembert javaslom, akkor lehet az adott
évről is beszámolni.
Szatmári Kornélia polgármester:
A közfoglalkoztatottak felvételének véleményezését is csak ülésen tudná megtenni a testület. Erről
már egyszer tárgyalták, akkor elvetették ezt az ötletet. De nem esik nehezemre, hogy átadjam ezt a
jogkört a testületnek. Van olyan helyzet, hogy rövid határidőn belül dönteni kell, akár 20 közfoglalkoztatottról, ekkor majd rendkívüli ülést kell összehívni, valamint újabbat, ha valakit időközben
pórolni kell.
Németh Ilona alpolgármester:
Én azt mondom, hogy fogadjuk el Lengyel Imre javaslatát és a testület döntsön a közfoglalkoztatottak felvételéről. Megjegyzem van, amikor alig tudjuk összeszedni az embereket, nem hogy nem
vesszük fel azt, aki akar jönni dolgozni. Az ülések időpontjának a meghatározásakor a gyakorlatiasságot kell nézni, így nem lehet előre meghatározni, hogy a hónap hányadik csütörtökjén legyen az
ülés.
Szatmári Kornélia polgármester:
A 100 e Ft-os költségvetési határ számára nem világos, rengeteg dolog (pl. élelmiszer számla,
anyag) van, amire kötelezettséget kell vállalnia, erről mind szeretné a testület, ha beszámolna, illetve engedély kellene ahhoz, ha pl. 200 ezer forintért egynyári virágokat rendel?
Az együttes ülés időpontjának meghatározásánál azt is figyelembe vették, hogy télen, esetleg rossz
időben ne kelljen a sötétben a két község között közlekedni. Azzal, hogy a lakossági felszólalónak a
képviselő-testület adja meg a szót, egyet tudok érteni, de az egy perces lakossági hozzászólást hagyjuk meg. A két hitelesítő meghagyása sem probléma, továbbá el tudom fogadni, hogy a jegyzőkönyvből kapjon minden képviselő egy példányt.
Fehér József képviselő:
Nem arról van szó, hogy engedély kellene a virágpalánták vásárlásához, hanem arról, ha olyan dolgot akarna vásárolnia a polgármester,a mi a költségvetésben nincs bent, akkor azt 100 e Ft-ig tehesse meg. Az ülések számával kapcsolatban azt sem bánja, ha egy évben csak hatszor van ülés, arra ne
hívjanak össze ülést, hogy csak egymást nézzék.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Javaslom menjünk végig a módosító indítványokon, mivel Lengyel Imre képviselő tette a legtöbbet,
haladjunk az ő javaslatai szerint.
1. A képviselő-testület véleményezze azt, hogy kit vesznek fel közmunkára. Ki ért egyet a javaslattal?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosító
indítványt elvetette.
2. Az ülések időpontjáról fenntartják a javaslatot tevőt az előterjesztett anyagtól eltérő véleményüket? Ha nem, akkor ki ért egyet az eredeti javaslattal, miszerint az SZMSZ 8.§ (2) bekezdése úgy
rendelkezzen, hogy „Rendes ülését a képviselő-testület – augusztus hónapok kivételével – havonta
tarja.”
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.
3.A 22.§-sal kapcsolatban hangzott el, hogy a képviselő-testület adja meg az állampolgároknak a
szót, ne a polgármester, de elhangzott az a javaslat is, hogy ha a polgármester nem adja mega szót
az állampolgárnak, akkor bármelyik képviselő javaslatára a képviselő-testület döntsön arról, hogy
szót kapjon-e az állampolgár. Ez utóbbi javaslat többeknek elfogadható volt. Ha egyetértenek vele
mindenki, akkor ezt teszi fel szavazásra. Ki ért egyet vele, hogy az SZMSZ 22.§-a a következőképp
módosuljon: A nyilvános ülésen résztvevő választópolgároknak tanácskozási joguk nincs, de a polgármester az ülésen megjelent állampolgároknak, a napirendben szereplő ügyben, a napirend tárgyalásakor hozzászólási lehetőséget adhat, amennyiben az állampolgár szándékát és annak rövid
tartalmát a polgármesternek az ülés megkezdéséig, vagy annak szünetében jelezte. Amennyiben a
polgármester nem adja meg a szót, úgy bármelyik képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt
arról, hogy szót kapjon-e az állampolgár. A hozzászólás megadása nem kötelező. A felszólalás időtartama legfeljebb kettő perc.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.
4. A 25.§ (3) bekezdésben szerepel, hogy a vita lezárását követően a képviselő egy perc időtartamban személyes megjegyzéssel élhet. Elhangzott, hogy ez kevés, de a közben olyan vélemények is
voltak, hogy elég. (A képviselők jelezték, hogy nem kívánnak módosító indítványt ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban előterjeszteni.)
5. Az előterjesztés 39.§ (2) bekezdésben ő személy szerint egy jegyzőkönyv hitelesítőt javasolt, de
elhangzott, hogy maradjon a két hitelesítő. Szavazásra teszi a fel a módosító indítványt: ki ért egyet
azzal, hogy két jegyzőkönyv-hitelesítő legyen?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.
6. A 39.§ (7) bekezdését javasolta Lengyel képviselő azzal kiegészíteni, hogy minden képviselő
kapjon egy másolati példányt az elkészült jegyzőkönyvből. Ki ért ezzel egyet?
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.
7. A közmeghallgatás időpontjául ő az előterjesztett anyagban december vagy január hónapot javasolta, Lengyel képviselő pedig a jelenlegi időpontot, vagyis a költségvetés I. fordulójának tárgyalása után. Lengyel képviselő most jelezte, hogy a decemberi időpontot elfogadja. Akkor szavazásra
teszi fel a következőket: A közmeghallgatást a képviselő-testület minden évben december hónapban
tartja az éves költségvetés elfogadása előtt, illetve ettől eltérően akkor, ha azt a képviselők minősített többséggel elrendelik.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.
Szavazásra teszem fel a rendelet tervezetet az előterjesztettek szerint, a most elfogadott módosító
javaslatokkal együtt. Aki egyetért vele az kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Siófok-Villány kerékpárútvonal megvalósítására
Szatmári Kornélia polgármester:
Tamási város polgármestere megkereste önkormányzatunkat egy együttműködési megállapodás
megkötése érdekében, mely a Siófok-Villány közötti kerékpárútvonal megvalósítását mozdítaná elő.
Az útvonalat érintően – a melléklet szerinti megállapodás értemében – több település működne
együtt, hogy a közösen előkészítsék a projektet. Ádándot úgy érinti a projekt, hogy itt ér véget a
Siófokról induló Sió menti kerékpárút, ezzel kötnék össze a tervezett utat. Szorgalmazza, hogy az
ádándi kerékpáros-pihenőhöz vezető bekötő út is valósuljon meg, ami terv szinten szerepel, de a
projekt költségvetésében jelenleg nincs bent. Szerepel az anyagban, hogy hozzá kell járulni a Megvalósíthatósági Tanulmány költségeihez, hogy ennyivel azt még nem tudja megmondani, de nem
fog ok költséggel járni.
Fehér József képviselő:
Örülnék neki, ha ez a terv megvalósulna.
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Németh Ilona alpolgármester:
Optimista vagyok, ez egy jól előkészített anyag. Az a javaslatom, hogy anyagilag is járuuljunk hozzá a tervekhez.
Lengyel Imre képviselő:
Bízom benne, hogy támogatásra talál ez a terv, ugyanis a régebbi tervekben is azt szerepelt, hogy a
Dunáig viszik a kerékpárutat.
Szatmári Kornélia polgármester
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, aki annak elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
6/2016.(I.28.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja a Tamási Város Önkormányzatával (7090
Tamási, Szabadság u. 46-48.) a Siófok-Villány kerékpárútvonal megvalósítása
érdekében

kötendő

együttműködési

megállapodást,

a

felhatalmazza

a

polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelemszerű
6. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek
biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Szatmári Kornélia polgármester:
Jogszabályi előírások szerint Ádánd Község Önkormányzatának és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is minden év január 31-éig felül kell vizsgálnia a megkötött együttműködési megállapodásukat.
Pápai László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta a megállapodás felülvizsgálatát, azon változtatni,
módosítani nem kíván. Jelzi azonban, hogy szükségük lenne egy helyiségre, ahol havonta egyszer
fogadóórát tarthatnának. A Művelődési Ház felajánlott kisterme nem felel meg nekik, mert ott járnak be az emberek a könyvtárba.
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Németh Ilona alpolgármester:
A nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásra sem jött el szinte senki. Külön irodát nem tud az
önkormányzat a felajánlotton kívül biztosítani. A kisteremben a fogadóórákat meg tudják oldani,
mikor épp nincs nincs nyitva a könyvtár.
Lengyel Imre képviselő:
Kapnak-e a nemzetiségi képviselők tiszteletdíjat? Kaphat-e a nemzetiségi elnök az ádándi Önkormányzatnak készült képviselő-testületi előterjesztésekből?
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az elnök és az elnökhelyettes kap tiszteletdíjat. A nemzetiségi önkormányzat elnöke természetesen
minden előterjesztésből kaphat, amiben érintett.
Szatmári Kornélia polgármester
A helyiséghasználat kérdésében majd egyeztetnek, a könyvtárban számítógép is van, azt is használhatják.
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, aki annak elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
7/2016.(I.28.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Ádánd
Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési
feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló
együttműködési megállapodás felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azon
változtatni nem kíván.
Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
7. 2016. évi munkaterv jóváhagyása
Szatmári Kornélia polgármester:
Fehér József képviselő javaslatára tették be a márciusi ülés napirendjéhez a Siófoki Járási munkaügyi Központ beszámolóját tevékenységéről, az ádándi munkaügyi helyzetről. A júniusi ülésre pedig ő javasolta, hogy tárgyaljanak a helyi védett épületekről.
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Németh Ilona alpolgármester:
A júliusi ülésen tárgyalják az óvodában szeptembertől indítható csoportok számának meghatározását.
Fehér József képviselő:
A júniusra tervezett egy napirendet rakják át májusra és így júniusban nem kell ülést tervezni.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Ezt nem lehet megtenni. Most fogadta el hosszas vita után a képviselő-testület az SZMSZ-t, amiben
úgy határoztak, hogy augusztus hónap kivételével minden hónapban tartsanak ülést!
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, amibe beépítjük Németh Ilona javaslatát is. Aki az elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
8/2016.(I.28.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2016. évi munkatervét jóváhagyta.
Határidő: értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
8. A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadása
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
9/2016.(I.28.) Kt. határozat
"A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szatmári Kornélia
polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja, s
az abban foglalt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. §-a alapján, a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi időarányosan.
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A 2016. évi 39. nap szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap
Tervezett napok/mettől
Napok száma
meddig
Január

-

-

Február

-

-

Március

5, 16-17

3

Április

11-15

5

Május

17-20

4

Június

20-24

5

Július

11-15

5

Augusztus

8-12

5

Szeptember

-

-

15

1

November

14-15

2

December

19-23, 27-30

9

Október

Összesen:
Határidő:
Felelős:

39

értelem szerint
Szatmári Kornélia polgármester
Baumann Anita Gabriella jegyző a szabadság nyilvántartására

9. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
10/2016.(I.28.) Kt. határozat
a.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester és a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, valamint a polgármester két ülés közti
tevékenységéről szóló szóbeli és írásbeli előterjesztését jóváhagyólag elfogadja.
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b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Halastó utca és annak a szőlőhegyekbe vezető folytatásának kiméretését rendelje meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélai polgármester
10. Egyebek
a.) Petíció a kötelező betelepítési kvóta ellen
Szatmári Kornélia polgármester:
Bárki készítette elő ezt az előterjesztést, véleményem szerint tárgyalni kell, ugyanis a bevándorlással kapcsolatos állami politikát helyesnek tartom, támogatni tudom.
Harta János képviselő:
Magánemberként is támogatom a kezdeményezést, messzemenőkig mellette állok az ügynek. A falu
érdekeit védjük ezzel a határozattal.
Bene László képviselő:
Magánemberként én is támogatom, a petíciót alá is írtam, de véleményem szerint egy független önkormányzatnak ebből ki kell maradni.
Németh Ilona alpolgármester:
Magánemberként is támogatom a petíciót, de képviselőként is fel tudom vállalni a támogatását,
mert az országnak nem érdeke a kötelező betelepítési kvóta.
Fehér József képviselő:
Minket nem arra hatalmaztak fel, hogy a falu nevében döntsünk. Ez pártpolitika és úgy ahogy eddig
sem vettem ebben részt, ezután sem fogok.
Lengyel Imre képviselő:
Az ülés elején már elmondta a véleményét az ügyről. A képviselők függetlenek, fel kellene vállalnunk, hogy ez nem miránk tartozik.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, aki annak elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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11/2016.(I.28.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzata nem támogatja a kötelező betelepítési kvóta elleni
petíciót, mivel nem volt meg az elfogadásához szükséges szótöbbség.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
b.) Kérdések, észrevételek
Lengyel Imre képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzat autója szállítsa be a siófoki kórházba a laborba a betegektől levett
vért, mert ez a betegeknek vagy hozzátartozóiknak nagy terhet jelent.
Németh Ilona alpolgármester:
Én is támogatom ezt a felvetést.
Lengyel Imre képviselő:
A kamatmentes kölcsöntartozókat a jegyző szólítsa fel, hogy fizessenek, különben végrehajtásra
adják a tartozásukat. Járjon utána a jegyző hogy milyen költsége lenne a behajtásnak és erről
tájékoztassa a testületet.
Megkérdezi, hogy a hivatalban ki mennyi jutalmat kapott, mert valaki alig jött ide és máris kapott
jutalmat, legalábbis ezt pletykálják a faluban.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A kamatmentes kölcsöntartozásokról decemberben tárgyalt a testület, azért, mert előtte felvetették,
hogy elengedik a behajthatatlan követeléseket, de aztán végül ezt nem szavazták meg. Akkor is
elmondta, hogy ezeket a segélyeket adók módjára nem lehet behajtani, bírósági behajtásuk pedig
hosszadalmas, magas költségű lenne és nem térülne meg annyi belőle, hiszen jellemzően szociálisan
rászorultakról jó, mint amennyi energiát belefektetnek.
A hivatalban 500 e Ft-ot fordítottak jutalmazásra. 10 fő kapott jutalmat, átlag 50 e Ft-ot. Aki pár
hónapja éllkt munkába nem kapott jutalmat. Név szerint azonban a köztisztviselők személyiségi
jogai miatt nem kívánja közölni. A falusi pletykákra pedig nem kell hallgatni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzatnál azonban kapott olyan személy jutalmat ,aki nemrég állt munkába, azért, mert a
képviselő-testület kívánsága volt, hogy mindenki egyformán kapjon.
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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

Bene László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Lengyel Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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