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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.február 11-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 
Szabó Attiláné óvodavezető
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

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  7
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 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, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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19/2016.(II.11.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2016.  február  11-ei  soros,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Bene László és Mater Zsolt képviselőket megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Szeretném 1.  napirendi  pontként  napirendre  tűzne  ismét  a  múlt  ülésen  már  tárgyalt  „Petíció  a
kötelező betelepítési kvóta ellen” napirendet, mivel úgy gondolom, hogy az önkormányzat érdekei úgy
kívánják, hogy ismét tárgyalják azt, hiszen nagyon fontos nemzeti ügyről van szó.

Kérem a napirendek elfogadását az általam javasolt kiegészítéssel.

Megállapítom,  hogy a  7  fős  képviselő-testület  jelen  lévő  7  tagja  egyhangúlag,  6  igen,  1  nem
szavazattal (kérésre a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy „nem”-mel szavazott Lengyel Imre
képviselő),  0  tartózkodással  az  ülés  napirendjét,  a  javasolt  módosítással  elfogadta  és  az  alábbi
határozatot hozta:

20/2016.(II.11.) Kt. határozat

A képviselő-testület  az alábbiak szerint  fogadja el  2016.  február 11-ei  soros,
nyilvános ülés   napirendjét:

1.) Petíció a kötelező betelepítési kvóta ellen
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
3.) Egyebek

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.) Petíció a kötelező betelepítési kvóta ellen

Szatmári Kornélia polgármester: 

A múlt ülésen nem szavazta meg a testület a petíciót. Azonban vannak olyan témák, amik pártpoliti-
kától függetlenül fontosak. A múlt ülés óta jutott tudomásomra, hogy a környéken minden település
elsöprő többséggel megszavazta a petíciót. Mi következik ebből? Az, hogy egyedül Ádánd nyilvání-
totta ki azon véleményét, hogy szívesen fogadna bevándorlókat. A migráns nyomás Európában nem
csökkent, hanem nőtt. Bármikor kimondhatják, hogy az országnak kötelező befogadni meghatáro-
zott számú migránst. Akkor pedig valószínűleg azt nézi meg a kormányzat, hogy hol ütközik a leg-
kisebb ellenállásba ez a kérdés. Valamint itt van a településen egy üres állami tulajdonú épület-
együttes (a kastély), amit hamar lakhatóvá lehet tenni. Kérem, hogy fontolja meg és gondolja át a
testület a múltkori döntését a falu érdekeit szem előtt tartva. 
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Fehér József képviselő:

Most is tartom azt a véleményemet, hogy ne politizáljunk, de a falu érdekeit nézve támogatom a pe-
tíciót. 

Mater Zsolt képviselő:

Véleményem szerint Európa katasztrófa felé halad ezzel a bevándorlási politikával, támogatom a
petíció elfogadását. 

Lengyel Imre képviselő:

Továbbra is fenntartom a múlt ülésen kifejtett véleményemet. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy
ide behozzuk a párt politikát, mivel független képviselők vagyunk, és a polgármester is független.
Javaslom, hogy név szerinti szavazás legyen. 

Szatmári Kornélia polgármester

Ki ért egyet azzal, hogy Lengyel Imre képviselő indítványára név szerinti szavazással döntsenek a
napirendről.

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

21/2016.(II.11.) Kt. határozat

A képviselő-testület  úgy határozott,  hogy az 1.) napirendi pontnál név szerinti
szavazást rendel el. 

Szatmári Kornélia polgármester:

Szavazásra bocsájtom az előterjesztett határozati javaslatot, aki annak elfogadásával – vagyis azzal,
hogy az Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát -  egyetért, kérem, hogy jelezze. A
szavazás név szerint történik úgy, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, s azok a nevük felol-
vasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak.

Szatmári Kornélia polgármester igen
Németh Ilona alpolgármester igen
Bene László képviselő tartózkodom
Fehér József  képviselő igen
Harta János képviselő igen
Lengyel Imre képviselő nem
Mater Zsolt képviselő igen

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

22/2016.(II.11.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
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betelepítési  kvóta  jogtalan,  értelmetlen.  Növeli  a  bűnözés  kockázatát  és  a

terrorveszélyt.  A  kvóta  veszélyezteti  a  kultúránkat  és  a  mindennapjaink

biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási

rendszerünkre.

Kérjük  a  kormányt,  hogy  minden  lehetséges  eszközzel  akadályozza  meg  az

illegális  migránsok  beáramlását  és  a  kötelező  betelepítési  kvótát,  védje  meg

Magyarországot és a magyar embereket!

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

Szatmári Kornélia polgármester:

A múlt évi pénzmaradvány igénybevétele mellett  ebben az évben tartalékot is  tudtak képezni a
költségvetésben, azonban fel szeretném hívni a testület figyelmét arra, hogy több olyan bevételi
tételünk is volt a múlt évben, amire idén már nem számíthatunk. Ilyen pl. az áfa visszaigénylésből, a
telek eladásból származó összeg, vagy pl. a sírhely megváltások bevétele.  Ha idén elköltjük a plusz
bevételeinket, akkor év végére nehéz helyzetbe kerülhetünk. Adóerőképességünk sajnos elmarad a
környező  településekétől,  ahol  magasabb  a  kommunális  adó  összege,  és  van  építményadó  és
telekadó is. Megjegyzem, hogy az idei év a pályázatok éve lesz. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben
és a jövő évben a pályázatokat be kell nyújtani.  A TOP-os pályázatokhoz ugyan nem kell önerő, de
minden  pályázatnak  vannak  jelentős  előkészítési  költségei  (tervezés,  koncepció,  tanulmány).
Mindez,  amit  elmondok  nem  azt  jelenti,  hogy  a  település  működésére,  céljaira  nem  áll
rendelkezésre elegendő forrás, hanem csak azt szeretném kérni, hogy a rendelkezésre álló forrásaink
felhasználásáról józan belátással döntsünk. 

Bene László képviselő a Pénzügyi Bizottság Elnöke:

A pénzügyi bizottság február 8-án ülésezett, ismertetem a bizottság javaslatát:
a.) A Mozgáskorlátozottak egyesületét 30 e Ft támogatásban részesítsék.
b.) A Nefela Jégesőelhárítási egyesülést nem javasolják támogatni.
c.) Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot nem javasolják támogatni.
d.) Képezzenek 1 millió összegű jutalomalapot a tartalékkereten belül az önkormányzati és óvodai
dolgozók év végi jutalmazására.
e.)  Mérlegelje  a  testületet  az  önkormányzati  dolgozók  és  az  óvodai  dolgozók  havi  cafetéria
juttatásának  az  emelését,  ehhez  a  hivatal  végezzen  számításokat.(3  vagy  4  ezer  Ft  emelés
önkormányzati szinten, illetve önkormányzati és óvodai alkalmazottak vonatkozásában.)
f.) Az előterjesztett költségvetés tervezetet a képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra
javasolják.

Szatmári Kornélia polgármester:

Az előterjesztett  tervezetben  az  étkezési  hozzájárulást  8.000,-  Ft/fő/hó  összeggel  terveztük,  az
önkormányzati dolgozók és az óvoda esetében a nem pedagógus alkalmazottak vonatkozásában. A
hivatal  kiszámolta  a  pénzügyi  bizottság  által  javasolt  étkezési  támogatás  emelésének  vonzatait,
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ezeket ismertetem. Ha minden dolgozónak 4 e Ft-tal emeljük a cafetériáját, az 2 millió 644 e Ft
plusz kiadás jelentene. 
Míg a képviselők a hozzászólásaikon gondolkodnak pár dolgot szeretnék kiemelni az előterjesztett
anyagból.  Minden  önkormányzati  dolgozónak  8.000,-  Ft/fő  összeget  terveztünk  védőruhára.  A
művelődési  házban  a  dologi  kiadások  között  1  M  Ft-ot  terveztünk  új  székek  vásárlására,  a
karbantartásnál terveztük a művelődési ház színpadának a felújítását,  továbbá a művelődési ház
által szervezett programok költségeire is elkülönítettünkk egy meghatározott összeget. A könyvtáros
megbízására évi bruttó 240 e Ft-ot terveztünk, amit a jelenlegi kulturális közfoglalkoztott részére
javaslok kifizetni, mikor ezt az egyéb foglalkoztatása lehetővé teszi.  Az ingatlan karbantartásnál
terveztük a sabaki kisbolt külső festését, a bolt előtti térkövezést, a ravatalozó karbantartását (fal
javítás,  aljzatbetonozás,  burkolás,  festés),  a  műhely  tetejének  a  szigetelését,  továbbá  tervezünk
építeni a raktár mögé egy féltetőt is. Emellett a szolgálati lakások karbantartását is terveztük, épp
ma jártunk a Kossuth L. u. 63. szám alatti ingatlan padlásán és megállapítottuk, hogy a hátsó tűzfal
szét van csúszva, veszélyes, továbbá a kémények is rossz állapotban vannak. A költségvetésben
szerepel  az  Árpád utcai  járda  felújítása,  egészen  a  vasútállomásig.  Ezen  kívül  különítettünk  el
összeget  murvázásra,  és  a  mart  aszfaltos  utak  javítására  is.  A szociális  kiadások  közé  be  van
tervezve a lakásfenntartási támogatásra 3 M Ft. 

K é r d é s e k, h o z z á s z ó l á s o k:

Lengyel Imre képviselő:

1.139.000,- Ft-tal kevesebb adó van  betervezve, mint a tavalyi teljesülés, mi az oka?  A képviselők
nem sokkal kevesebb tiszteletdíjat kapnak, mint az alpolgármester tiszteletdíja. Pedig az alpolgár-
mester azt mondta, hogy ő 0 Ft-ért indul. A szakmai szolgáltatásoknál mennyit terveznek ügyvédi
díjra? A 28.) 29.) pontnál szerepel külön a pályázatírás, és a pályázatkészítéssel kapcsolatos díjak,
mi ennek az oka? Az iskola konyhakertjére mekkora összeg van betervezve? A Kapcsolat újsággal
nem tudom van-e értelme foglalkozni, részemről nem nagyon. A Falunapra tervezett összeg elég jól
fel van turbózva. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban mire tervezték ezt az összeget, kinek
jár, és minek ennyit tervezni? Az óvodánál állítsák vissza a karbantartói állást 4 órásról 8 órásra,
tudom, hogy van akinek ez nem tetszik, de nekem ez a véleményem! Az iskolánál is két karbantartó
van, és Németh Ilona igazgatósága alatt is két karbantartó volt. A másik, amit fel szeretnék vetni, a
cafetéria kérdése, egységesen mindenki kapja meg a 8.000,- Ft-ot, az óvónők is. A karácsonyi ösz-
szejövetelre azért nem mentem el, mert az óvodai dolgozók nem lettek meghívva, diszkriminálva
lettek!

Szatmári Kornélia polgármester:

Az idei adóbevételeknél figyelembe vették a múlt évben befolyt adókat, de az óvatos tervezés elvét
is, hogy biztosan realizálódjon a várt bevétel. A pályázatírás és a pályázattal kapcsolatos díjak nem
ugyanazt takarják, ezért tervezték külön soron. A konyhakertre kb.50 e Ft-ot költöttünk tavaly, bor-
sót, dughagymát és egyéb szükséges vetőmagokat vettünk. Az óvodánál véleményem szerint nincs
szükség 8 órás állásra, ugyanis az ott felmerülő feladatokat 4 órában is el lehet végezni, az ésszerű
gazdálkodás azt indokolja, hogy azt a munkát fizessük meg, amire szükség van. A Falunapra terve-
zett összeg nem sok, ha minden kiadásunkat összeadunk ekkor összegre szükség van (sátorbérlés,
tűzijáték stb), ebben az évben úgy tervezem, hogy létrehozunk a Falunappal kapcsolatban egy bi-
zottságot, akik részt vesznek a szervezésben, pl. eldöntik, hogy idén tartsunk-e tűzijátékot, vagy
sem. A lakásfenntartási támogatásra fenntartott összeget nem tartom soknak. 
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Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző:

Nem minden kiadásra különítettek el konkrét összeget ( pl. ügyvédi díj, vagy konyhakert), hanem
csak megjelölték, hogy az adott előirányzatokhoz milyen kiadások tartoznak. Idén az ügyvéd két-
szer számlázott, egyszer 50 ezer és egyszer 30 ezer Ft-ot fizettek. 

Baumann Anita Gabriella jegyző:

A képviselő-testület a múlt év végén úgy határozott, hogy ha a 2016. évi költségvetés megengedi,
akkor a rendkívüli települési támogatás mellett bevezeti a rendszeresen adható lakásfenntartási tá-
mogatást. Mivel a szociális normatíva összege ezt lehetővé teszi, tervezték a költségvetésben. A kö-
vetkező ülésre a szociális rendelet módosítását is előterjesztik. 

Fehér József képviselő:

Én is keveslem az adóbevételre tervezett összeget, nem emeltünk adót már régóta, és csak osztjuk a
pénzt. A Falunapra túl sok az 1 millió Ft, az ingatlankarbantartás előirányzata is túlzott, az Árpád
utcai járda felújításával várni kellene, hátha lesz rá pályázat.  A murvázásra szánt összeg is túl sok.
A lakásfenntartási támogatásra tervezett összeggel egyetértek. Sokallom a sport támogatására elő-
irányzott összeget. Az egyéb civil egyesületek pályázati kerete miért 700 E Ft, hány civil szervezet
pályázatára számítanak? Javaslom, hogy a képviselői tiszteletdíjat 20 E Ft-tal emeljék meg. Az óvo-
da költségvetését elfogadom, bízom benne, hogy ezt a nagy összegű támogatást már nem kell soká-
ig fizetni, hiszen hamarosan több óvónő nyugdíjba megy. A Nefela Jégesőelhárítási Egyesület kérel-
mét nem támogatom, a Mozgáskorlátozott Egyesületet 30 E Ft-tal javasolom támogatni. A Roma
Önkormányzat  kérelmét  nem javaslom támogatni.  Örülök  a  Kultúrház  tevékenységének,  éppen
ezért azt is támogatom, hogy az általa összeírt eszközökre és programokra biztosítsanak előirányza-
tot, a kért karate szivacsot is vásárolják meg, hiszen nem csak a foci létezik, mint sport, hanem a
gyerekek sport tevékenységét is támogatni kell.

Harta János képviselő:

A cafetéria emelés kapcsán azzal értek egyet, hogy egyöntetűen mindenki, az óvónőket is beleértve
8.000,- Ft összegű támogatást kapjon. 

Bene László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság azért javasolta, és a magam részéről azért is támogatom a cafetéria emelést,
hogy az önkormányzati dolgozók is részesüljenek valamilyen szinten béremelésben. A hivatal szá-
mításai alapján látszik, hogy nagy összegről van szó, ettől függetlenül az a javaslatom, hogy az óvo-
dapedagógusok is kapják meg az emelt összegű cafetériát. Továbbá javaslom, hogy az óvodai kar-
bantartót 4 óra helyett 8 órában foglalkoztassák, ugyanis van számára elég munka az intézményben.

Szatmári Kornélia polgármester:

A szokásos pályázókon kívül idén a Lovas Egyesület is szeretne majd pályázatot benyújtani, az ez-
zel kapcsolatos levelüket az előterjesztéshez mellékeltem, továbbá új egyesületként alakult meg az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 
Gyors számolást végeztem a felvetett igények, és a  módosítási javaslatok kb. 6 millió Ft többletki-
adást jelentenek. Nekem is jó, örülnék neki, ha a dolgozók több fizetést kaphatnának, de ilyen ösz-
szegű plusz kiadásokat nem tudok támogatni. Az óvoda udvarosának ügyében megemlíteném, hogy
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múlt évben úgy döntött a képviselő-testület, hogy az óvodai munkája mellett az önkormányzat is
foglalkoztatja 4 órában, de az alkalmazott 1 hónap után nem kívánt élni a lehetőséggel. 

Szabó Attiláné óvodavezető:

Az óvodai udvaros állással kapcsolatban elmondja,  hogy a nyári  időben több munka adódik az
óvodában, télen kevesebb. Az állam a karbantartó bérét nem finanszírozza, azt a dologi kiadásokból
kell levenni. 

Németh Ilona alpolgármester:

Az óvodai udvaros régen is 4 órában dolgozott, akkor lett 8 órás, amikor a SIOK lett az intézmény
fenntartója.  Lengyel Imre képviselőnek elmondom, hogy az iskolában valóban két karbantartó volt,
de az én 22 éves igazgatói tevékenységem alatt ezek a karbantartók minden munkát elvégeztek az
iskolában, parkettát csiszoltak, lépcsőt, járdát építettek, hegesztettek, lemezajtót készítettek, festet-
tek, és minden épület rendben volt. Furcsállom, hogy az óvodánál a karbantartó nem tud pl. a kis
épületen egy kúpcserepet a helyére tenni. A költségvetéssel kapcsolatban, illetve a felvetett indítvá-
nyokkal kapcsolatban nem javaslom az önkormányzati jutalom keret tervezését, ha marad pénz, az
eddigiekhez hasonlóan úgy is kapnak jutalmat az önkormányzati dolgozók. Felvetődött, hogy ne
csinálják meg az Árpád utcai járdát. Ha úgy dönt a testület, akkor nem lesz a járda felújítva, de em-
lékeim szerint eddig már többször szóba hozták a képviselők, hogy olyan rossz állapotú a járda,
hogy egy babakocsit sem lehet végig tolni rajta. 
Az én módosító indítványom az lenne, hogy a gépkarbantartásra szánt összeget emeljük meg leg-
alább  1 M Ft-tal, ugyanis időszerű a traktor karbantartása, amit 2003-ban vett az önkormányzat és
azóta jelentősebb szervizelés nem történt. Ezen kívül a községgazdálkodási feladatokhoz több esz-
közt is kell vásárolni, ezek pl. alumínium létra, talicska, döngölő javítása, akkumulátoros fúró, 2
garnitúra fűkasza kés, damilos fűkaszák javítása, kompresszor, légszűrő. Ezek költsége kb. 450 E
Ft. Az orvosi rendelő takarítója ősszel nyugdíjba megy, megkapta már a 25 és 30 éves jubileumi ju-
talmát, azonban a törvény jelen állása alapján a 40 éves jubileumi jutalomra nem jogosult. Mivel
megkapta mind a 25, mind a 30 éves jubileumi jutalmat, úgy gondolom, a 40 éves jubileumi jutal-
mat is adja meg a képviselő-testület jutalom formájában, ennek költségkerete 700 E Ft. 

Fehér József képviselő:

A nyugdíjba vonuló közalkalmazottnak egy hónap fizetésének megfelelő jutalmat javaslok tervezni
nyugdíjba vonulása alkalmából. Véleményem szerint az óvodai udvarosnak nincs több dolga az in-
tézményben, mint amit napi 4 órában el lehet elvégezni, nem támogatom a napi 8 órás foglalkozta-
tását. 

Bene László képviselő:

Felajánlom, hogy ideküldenék egy szakembert, aki csak traktorokkal foglalkozik, és itt a helyszínen
megnézné és ingyenesen felmérné, hogy milyen állapotban van a traktor, mekkora összeget kell rá-
költeni, mert az 1 M Ft-ot soknak tartom. 

Mater Zsolt képviselő:

Javaslom, hogy tervezzük, és valósítsuk meg az Árpád utcai járda felújítását. A képviselői tisztelet-
díjat 10 E Ft-tal történő emelését el tudom képzelni. 
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Fehér József képviselő: 

Egyetértek, csináljuk meg a járda karbantartást, de legyen elintézve, hogy az Közúttól minél előbb
az önkormányzat nevére kerüljön a szóban forgó terület, továbbá a megvalósításhoz csak a II. félév-
ben kezdjenek, hátha írnak ki addig pályázatot. Mivel olyan nagy vonzata lenne a képviselői tiszte-
letdíjak 20 E Ft-tal történő emelésének, ezért támogatom én is a 10 E Ft-os emelést. 

Pápai László Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke:

Az előterjesztéshez csatolt levelében azt kértem a képviselő-testülettől, hogy idén a roma önkor-
mányzat 300 E Ft összegű önkormányzati támogatásban részesüljön. Tavaly nem kaptunk támoga-
tást, viszont ígéretet kaptunk arra, hogy ha az önkormányzat pénzügyileg rendbe jön, akkor támo-
gatják a roma önkormányzatot. A támogatást egy hagyományőrző kirándulásra, és egy roma bál
megtartására szeretnénk fordítani. Sokat dolgozunk, megpróbáljuk segíteni a településen élő roma
embereket. 

Bene László képviselő:

A múlt évben az Ádándért Egyesület 140 E Ft összegű önkormányzati támogatást kapott, amiből
három rendezvényt tartott. A roma önkormányzat nem szervez az egész községre irányuló rendezvé-
nyeket.

Fehér József képviselő:

Az elmúlt ülésen a kapott információból azt szűrte le, hogy a roma önkormányzat az államtól kapott
pénz nagy részét saját tiszteletdíjára költi. Továbbá, véleménye szerint egy bált nem önkormányzati
támogatással kell rendezni. 

Szatmári Kornélia polgármester:

Több kérdésben a vita során már konszenzus alakult ki. Szavazásra teszi fel a 2016. évi költségve-
téssel kapcsolatban az alábbiakat a felvetett javaslatok és a Pénzügyi Bizottság indítványai alapján:
A képviselő-testület az óvoda vezetőhelyettes megbízást és vezetői pótlék előirányzatát jóváhagyta
az óvoda költségvetésében. Vezetői helyettesi pótlék összege: a vezető részére megállapított pótlék
fele, 2016. január 1-jétől.  A képviselő-testület a könyvtáros megbízására évi bruttó 240 e Ft-ot hagy
jóvá, felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés megkötésére.  A képviselő-testület jóvá-
hagyja, hogy a Művelődési Házba szerezzenek be 15 db 1 m x 1 m-es 4 cm vastag szivacsot a kü-
lönböző sportfoglalkozások megtartásához.  A  képviselő-testület  a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesületének Siófoki Csoportja részére 30 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A
képviselő-testület az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300 e Ft-os támogatás iránti kérel-
mét elutasítja.

Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja  az a.)-d.) pontokban 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tar -
tózkodással, az e.) - f.) pontban  6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással,  az alábbi határozatot
hozta:
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23/2016.(II.11.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület az óvoda vezetőhelyettes megbízást és vezetői pótlék elő-
irányzatát jóváhagyta az óvoda költségvetésében. Vezetői helyettesi pótlék ösz-
szege: a vezető részére megállapított pótlék fele 2016. január 1-jétől.

b.) A képviselő-testület a könyvtáros megbízására évi bruttó 240 e Ft-ot hagy jó-
vá, felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés megkötésére.

c.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Művelődési Házba szerezzenek be 15
db 1 m x 1 m-es 4 cm vastag szivacsot a különböző sportfoglalkozások megtartá-
sához.

d.)  A képviselő-testület  a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének
Siófoki Csoportja részére 30 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

e.) A képviselő-testület a Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási egyesülés tá-
mogatás iránti kérelmét elutasítja.

f.) A képviselő-testület az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300 e Ft-os
támogatás iránti kérelmét elutasítja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbiakat a felvetett javaslatok
alapján: Árpád utcai járda felújítását 2016. II. félévére ütemezzék. Az útkarbantartás előirányzat ter-
hére ( az útjavításra, murvázásra elkülönített keretösszegből) 1 millió Ft-tal emeljék meg a gépkar-
bantartás előirányzat összegét, tekintettel az önkormányzat traktorjának időszerű és a biztonságos
üzemeléshez szükségszerű karbantartására. 

Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.

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

24/2016.(II.11.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület támogatja az Árpád utcai járda felújítását,  a annak meg-

valósítást 2016. II. félévére ütemezi.

b.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a költségvetés tervezetében az út-

karbantartás előirányzat terhére ( az útjavításra, murvázásra elkülönített keret-

összegből) 1 millió Ft-tal emeljék meg a gépkarbantartás előirányzat összegét,
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tekintettel az önkormányzat traktorjának időszerű és a biztonságos üzemeléshez

szükségszerű karbantartására.

Határidő: a.) pont: értelem szerint
     b.) pont: február 25-ei ülés, költségvetés II. fordulója

Felelős:    a.) pont: Szatmári Kornélia polgármester

     b.) pont: Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző a költségvetés átdolgozásáért

Szatmári Kornélia polgármester:

A személyi jellegű felvetésekkel kapcsolatban is több kérdésben már konszenzus alakult ki. Szava-
zásra teszi fel a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbiakat, a felvetett javaslatok és a
Pénzügyi Bizottság indítványai alapján: az étkezési hozzájárulás össze maradjon havi bruttó 8 e Ft ,
azonban a tervezett összegen felül az óvodapedagógusok is kapják meg, a 2016.évben nyugdíjba
vonuló 1 fő önkormányzati közalkalmazott (takarító) részére 3 havi bérének megfelelő összegű ju-
talmat állapítsanak meg, képezzenek 1 millió Ft összegű jutalomalapot a tartalékkereten belül az ön-
kormányzati  és óvodai dolgozók év végi jutalmazására,  az óvodában foglalkoztatott  udvaros to-
vábbra is négy órában legyen alkalmazva, 2016. március 1-jétől 10 e Ft-tal emeljék meg a képvise-
lői tiszteletdíjakat és a jegyző a február 25-ei ülésre készítse el az erre vonatkozó rendeletet.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja a.) pontban 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,
a b.) pontban  6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, a c.) pontban 1 igen, 4 nem szavazattal, 2
tartózkodással,  a d.) pontban 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással, az e.) pontban  5 igen, 1
nem szavazattal (kérésre a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy „nem”-mel szavazott Bene Lász-
ló  képviselő), 1 tartózkodással (kérésre a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy „tartózkodom”-
mal szavazott Lengyel Imre  képviselő) az alábbi határozatot hozta:

25/2016.(II.11.) Kt. határozat

A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda 2016. évi költségvetésének
tárgyalása során felmerült személyi jellegű kiadásokat érintő módosító indítvá-
nyokkal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta meg:

a.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a költségvetésben előirányzott étke-
zési hozzájárulás összegén nem változtat, havi bruttó 8 e Ft összegben hagyja jó-
vá azt, azonban a tervezett összegen felül az óvodapedagógusok részére (7 fő) is
biztosít 2016. évben havi 8.000,-Ft étkezési hozzájárulást.

b.) A képviselő-testület a 2016.évben nyugdíjba vonuló 1 fő önkormányzati köz-
alkalmazott (takarító) részére 3 havi bérének megfelelő összegű jutalmat állapít
meg, aminek kifizetéséről nyugdíjba vonulásával egyidejűleg kell gondoskodni.

c.) A képviselő testület elvetette azt  a módosító indítványt, miszerint képezzenek
1 millió Ft összegű jutalomalapot  a tartalékkereten belül az önkormányzati  és
óvodai dolgozók év végi jutalmazására, mivel nem volt meg az elfogadásához
szükséges egyszerű szótöbbség.
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d.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az óvodában foglalkoztatott udvaros
továbbra is négy órában legyen alkalmazva.

e.)  A képviselő-testület  úgy határozott,  hogy 2016. március 1-jétől  10 e Ft-tal
emeljék meg a képviselői tiszteletdíjakat, a jegyző a február 25-ei ülésre készítse
el az erre vonatkozó rendeletet.

Határidő: a.) február 25-ei ülés, költségvetés II. fordulója
Felelős:    Szatmári Kornélia polgármester, 

   Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző a költségvetés átdolgozásáért

3.) Egyebek

Lengyel Imre képviselő:

Elgondolkodtam  azon,  hogy  előbb-utóbb  bölcsődét  kell  létrehozni  a  településen,  ezt  vagy  az
óvodánál, vagy az Öregotthonban lehetne megcsinálni. Meg kellene kérdezni, hogy kik igényelnek
hídgyűrűket, és az önkormányzat beszerezhetné őket. Azon is elgondolkodtam, hogy nem kellene-e
egy kerekasztalt létrehozni, és olyan embereket meghívni akik különböző véleményeket tudnának
adni  nekünk,  hogy  mibe  kellene  belevágni.  Pl.  olyat  hallottam,  hogy  egyik  önkormányzat  3
hektáron tormát termelt, egy másik állattenyésztéssel foglalkozott. 

Fehér József képviselő:
A temetői kapu mindig nyitva van, csinálják meg úgy, hogy le lehessen lakatolni. 

Szatmári Kornélia polgármester:

A bölcsőde pályázattal kapcsolatban már a múlt ülésen is tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy
megjelent  a  bölcsőde pályázat,  részt  vettem Kaposváron ezzel  kapcsolatban a  DDRFÜ-nél  egy
megbeszélésen, ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor belevágnak majd a pályázatba, nem kell
hozzá önerő, az igényeket is felmérték már, 12-13 fő igényelné jelenleg a bölcsődei ellátást. Vannak
olyan, jellemzősen hátrányos helyzetű önkormányzatok, akik pl. a Start munkaprogram keretében
foglalkoznak különböző mezőgazdasági tevékenységgel, azonban megfigyelhető, hogy ha az állami
pénzt  kiveszik  belőle,  akkor  összeomlik  az  egész  rendszer.  Ha  lesz  ilyen  lehetőség,  egy ezzel
kapcsolatos támogatott programban részt venni, akkor arról tájékoztatom a testületet. 

Kiírták  az  ivóvízminőségjavító  programokkal  kapcsolatos  pályázatot  is,  azonban  ezeken  a
pályázatokon társulások nem vehetnek részt, csak önkormányzatok, azok is a Nemzeti Fejlesztési
Programirodával  közösen.  Ádánd  jelenleg  tagja  a  Tamási  székhelyű  Ivóvízminőségjavító
Társulásnak.  A  társulás  már  nem  pályázhat,  azonban  továbbra  is  szeretne  működni,  a
településünknek  azonban  már  nem  tud  szolgáltatni,  hiszen  nekünk  a  Nemzeti  Fejlesztési
Programirodával  kell  konzorciumi  megállapodást  kötnünk,  hogy  pályázhassunk.  Részt  vettem
Budapesten  a  minisztériumban  egy ezzel  kapcsolatos  megbeszélésen,  ahol  egyértelművé  tették,
hogy a pályázati rendszer így működik ez évtől. Kéri a konzorciumi szerződés jóváhagyását.

Fehér József képviselő:

Egyetértek azzal, hogy lépjünk ki a társulásból. 
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A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

26/2016.(II.11.) Kt. határozat
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEHOP-2.1.3 azonosí-
tó számú felhívásra  Ádánd település ivóvízminőség-javító programja tárgyában
konzorciumi együttműködési megállapodást írjon alá a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Kft-vel a támogatási kérelem benyújtása céljából.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy  szervezés alatt van Balatonszabadi és Siójut községekkel
közösen egy március 15-ei váltófutás:  „Talpra magyar” címmel.  Idén Balatonszabadi szervezné,
Ádándról indulnának a futók a művelődési háztól, a cél pedig Balatonszabadiban a Kossuth szobor
lenne. Az általános iskolában 32 gyermek jelentkezett, valamint a Sportegyesület is jelezte, hogy
részt venne a rendezvényen. Emellett március 11-én megtartanák a szokásos fáklyás felvonulást a
polgármesteri hivataltól a művelődési házig. 

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

           

 
                 Bene László  Mater Zsolt

jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő
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