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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. június 23-án tartott
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.június 23-án megtartott soros, nyilvános üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 18.00 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 
Turóczi Judit szakértő

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
vendégünket.

Megállapítom,  hogy  az  ülés  határozatképes, mert  a  képviselő-testület  megválasztott  7  tagjából
valamennyi 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 Fehér József 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:

94/2016.(VI.23.) Kt. határozat

A képviselő-testület a  2016. június 23-ai rendkívüli, nyilvános ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Fehér József és Harta János képviselőket megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérem a meghívóban szereplő 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:

95/2016.(VI.23.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2016. június 23-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
3. Előterjesztés  a  szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  1/2015.  (II.  20.)

önkormányzati rendelet módosítására
4. Tájékoztatás éves hídvizsgálat eredményéről
5. Kinizsi utcai játszótér karbantartása
6. Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről
7. Az  Ádándi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testületével  a  működési

feltételek  biztosításáról  és  a  gazdálkodási  feladatok  ellátásáról  szóló  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata a MÁK jelzése alapján

8. Egyebek

  Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. A   közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Szatmári Kornélia polgármester:
Több olyan közösségi életet zavaró dolog történt a településen, amit szerettek volna szankcionálni,
de eddigi  eszközeink nem tették lehetővé,  ezért  készítettük elő a  közösségi  együttélés alapvető
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati  rendelet-tervezetet.
Nem a lakosok büntetése a cél, hanem az, hogy olyan személyeket is rá tudjanak kényszeríteni a
szabályok betartására, akik maguktól nem hajlandóak együttműködni.

Németh Ilona alpolgármester:
Aktuálissá vált ennek a rendeletnek az elfogadása, hiszen több olyan ingatlantulajdonos is van, akik
évek óta nem tartják rendben az ingatlanukat és irritálják a falu lakosságát.  Reméli,  hogy ez a
rendelet  rákényszeríti  az  embereket  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályainak  a  betartására,
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehér József képviselő:
A bírság magánszemélyek esetében 30 e Ft-tól 200 e Ft-ig terjedjen, jogi személyek esetében 500 e
Ft-ot gondolt.



4

Bene László képviselő:
5 e Ft elég lenne a bírság alsó határának, ha 30 e Ft-ban állapítanának meg, akkor azt minden
esetben kötelező lenne kiszabni  és alacsonyabbat  nem lehetne.  Olvasta,  hogy az üzletek nyitva
tartási idejének be nem tartását is lehetne szankcionálni, ennek örül, mert olyan vendéglátó hely,
ami tovább tart nyitva, mint a megengedett és nagyon hangos.

Szatmári Kornélia polgármester:

A bírság szabályozásával kapcsolatban szavazásra teszi fel a 3.§-ában szabályozott közigazgatási
bírság és helyszíni bírság összegét, magánszemélyek és jogi személyek vonatkozásában, az alábbiak
szerint:
1) Ki ért egyet azzal, hogy aA közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben
magánszemély  esetében  5.000,-  forinttól  200.000,-  forintig  terjedő,  jogi  személy   és  jogi
személyiséggel  nem rendelkező szervezetek esetében 50.000,-forinttól  500.000,-  forintig  terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A  7  tagú  képviselő-testület jelenlevő  7  tagja  7  igen,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  a
közigazgatási bírság összegére vonatkozó javaslatot elfogadta. 

2.)  Ki  ért  egyet  azzal,  hogy  ha  a  helyszíni  intézkedés  alkalmával  a  közösségi  együttélés
alapvetőszabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben magánszemély
esetében  5.000,-  forinttól  20.000,  forintig  terjedő,   jogi  személy   és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  szervezetek  esetében  20.000,-forinttól  50.000,-  forintig  terjedő  helyszíni  bírság
kiszabásának van helye.

7  tagú  képviselő-testület jelenlevő  7  tagja  7  igen,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  a
közigazgatási bírság összegére vonatkozó javaslatot elfogadta. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztett  rendelet tervezetet az elfogadott módosító indítványokkal.

A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
10/2016. (VI.24.) önkormányzati rendeletét

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
A MÁK ellenőrzésen kifogásolták, hogy a költségvetési rendelet módosítások nem az előirányzat
változásokhoz  igazodva  készülnek,  ezért  a  szokásostól  eltérően  több  alkalommal  kell  azokat
előterjeszteni.  A  Pénzügyi  Bizottság  hétfőn  tárgyalta  az  előterjesztést  és  jelezték,  hogy  az
előterjesztés első táblázatban rossz számok szerepelnek, ezért azt javítani kellett, az erről készült
anyagot a testület megkapta.
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Bene László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság az észlelt hiba miatt nem tudta érdemben tárgyalni az előterjesztést. A javított anyagot
is későn kapták meg. Azt kéri, hogy a testületi ülésekre is hívják meg a bizottság külsős tagját, aki
szakember és érdemben hozzá tud szólni az anyaghoz, főleg ilyen esetekben, ahol a bizottság nem
tudott döntést hozni.

Szatmári Kornélia polgármester:
Jussunk  el  oda  végre,  hogy le  tudjunk  tenni  egy olyan  anyagot,  amiben  nincsenek  hibák.  Ne
történjenek olyan hibák, amik a hivatal hitelességét csorbíthatják. Reméli, ha a külsős cég átveszi a
könyvelést,  akkor  csökken  a  pénzügyesek  terhe.  Azonban  elvárja  tőlük,  hogy  megbízható  és
naprakész munka történjen a pénzügyben.

Németh Ilona alpolgármester:
Az  aljegyző  pénzügyi  végzettségű,  ellenőrizze  le  a  pénzügyi  előterjesztéseket,  kérem  a
polgármester asszonyt, hogy, mint az aljegyző munkáltatója ez ügyben intézkedjen.

Fehér József képviselő:
Nem vagyunk tévedhetetlenek, de van rá mód, akkor próbáljunk pontosan dolgozni. Ha az aljegyző
rendelkezik pénzügyi végzettséggel, akkor ellenőrizze ezeket az anyagokat.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel, az előterjesztett és javított rendelet tervezetet.

A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással a következő döntést hozta: 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
11/2016.(VI.24.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  4/2016. (III.04.) önkormányzati
 rendeletének a  módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.   Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítására

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Helyi szociális rendeletünk szerint a szociális étkezés iránti kérelmekről a szociális bizottság dönt.
Többször előfordult, hogy az idős, rászorul személy vagy a hozzátartozója jelezte, hogy sürgősen
szükség lenne az ebéd biztosítására, azonban meg kell várni a soron következő bizottsági ülést,
hogy erről döntés szülessen. Javasolja, hogy a fentiek miatt kerüljön a polgármester hatáskörébe az
ellátás iránti kérelemről való döntés szociális étkeztetés tekintetében, a gyorsabb ügyintézés és a
rászorultak mielőbbi ellátáshoz való juttatása érdekében.

Fehér József képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
Egyetért a javaslattal, de szeretné, ha tájékoztatnák a bizottságot, hogy kik részesültek az ellátásban.
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Szatmári Kornélia polgármester: 
Átruházott hatásköreiben hozott döntések között a testületi ülésen majd erről is beszámol. Kéri a
rendelet jóváhagyását.

A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
12/2016.(VI.24.) önkormányzati rendeletét

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének
m ó d o s í t á s á r ó l.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Tájékoztatás éves hídvizsgálat eredményéről

Szatmári Kornélia polgármester:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LIBELLA Műszaki Szolgáltató Bt-től rendelte
az önkormányzat kezelésébe tartozó 2 db híd hídvizsgálatát, melyet a cég a Kossuth utcai és Petőfi
utcai hidak vonatkozásában elvégzett. A Kossuth utcai hídon  a vízelvezetés hiányosságai miatti
beázás, rozsdásodás könnyen javítható. Sürgősen orvosolandó probléma  a töltés kimosódása. A Pe-
tőfi utcai hídnál sürgős intézkedést nem fogalmazott meg a jelentés, ott a híd korlátjának a javítását
emelték ki, mert az meglehetősen hiányos.

Fehér József képviselő:
Jó lenne, ha tudnának pályázni rá.

Szatmári Kornélia polgármester:
Az a fejlesztési pályázat biztosít lehetőséget hídfelújításra is, amit most adtak be járdafelújításra.
Dönthetnek úgy, hogy jövőre ezt a pályázatot hídfelújításra adják be, idén pedig azt kell felmérni,
hogy mik azok a sürgős és halaszthatatlan munkák, amit mindenképpen meg kell csinálni. Javasolja
a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.

A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

96/2016. (VI.23.)Kt. Határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat
fenntartásában lévő 400/1 számú (Zrínyi  utcai)  és  400/2 számú (Petőfi  utcai)
hidak  éves  felülvizsgálatáról,  ezáltal  a  hidak  műszaki  állapotáról,  valamint  a
javasolt karbantartási munkákról készült jelentést megtárgyalta és felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  kérjen  árajánlatot  a  hidak  karbantartási  munkálataira,
valamint külön árajánlatok kérjen a munkák ütemezése miatt a fontos és sürgős
munkák elvégzésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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5. Kinizsi utcai játszótér karbantartása

Szatmári Kornélia polgármester:
A  Kinizsi  utcai  játszótér  mérleghintájának  vége  letörött,  a  sérült  gerendáját  leszereltettem,
árajánlatot kértem a javításra, valamint a többi játszótéri játék karbantartására is, ugyanis érült még
az  egyik  hinta  ülőkéje,  valamint  a  játszóvár  gerendáinak  szinte  mindegyik  műanyag  kupakja
letöredezett és a játszóvár egyszeri karbantartására is szükség lenne.  A játszótér  telepítését végző
céggel vettem fel a kapcsolatot, akik  bruttó 299.974,-Ft-os ajánlatot adták a karbantartási munka
elvégzésére.  Tekintve,  hogy  a  játékokat  is  tőlük  rendeltük,  ők  rendelkeznek  megfelelő
alkatrészekkel, melyek a jogszabályi minőségi előírásoknak is megfelelnek, javaslom őket megbízni
a munka elvégzésével.
A Pénzügyi bizottság ülésén Bene László részéről érkezett egy javaslat,  hogy egy babahintáz is
létesítsünk a játszótéren, erre is kért ajánlatot.

Fehér József képviselő:
A búcsútérre a jelenlegi facsemeték helyett konténeres fákat telepítsenek, a meglévő fákat pedig
valahol máshol ültessék el.

A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

97/2016. (VI.23.)Kt. Határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a S'ajo ABC-TEAM Kft-
tól  a  benyújtott  árajánlata  szerinti  munkák  elvégzésével  az  önkormányzat  által
üzemeltetett  Kinizsi  utcai  játszótér  játékainak  karbantartását,  illetve  megrongálódott
eszközök pótlását bruttó 299.974,Ft-ért.

Továbbá megrendel egy darab 2 bölcsőülőkével felszerelt hintaállványt, telepítéssel, az
árajánlatuk szerinti br. 342.845,- Ft összegért.

          
          Felel  ős: Szatmári Kornélia polgármester   
          Határid  ő: értelem szerint

6.   Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről

Szatmári Kornélia polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérte az elnökét, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát.

Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi  Bizottság június 20-ai  ülésén a következő javaslatot tette a helyi  civil  szervezetek
2016. évi támogatására: a.) Ádándi Népdalkör Egyesület 100.000,-Ft (útiköltségre), b.) Ádándért
Egyesület 200.000,-Ft (rendezvényeikre), c.) Sabaki Baráti kör Egyesület: 100.000,-Ft
(karbantartására), d.) Nyugdíjas Klub 100.000,-Ft (kirándulásra).

Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzat célja, hogy minél több közösségi program legyen a településen, ezért elsősorban,
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azt  kell  támogatni,  aki  ennek  érdekében  kíván  tenni.  Ezért  is  javasolt  többet  pl.  az  Ádándért
Egyesületnek  valamivel  többet  a  Pénzügyi  bizottság,  mivel  két  közösségi  programot  is
megvalósítanak.  A sabaki  egyesületnek a  biciklis  pihenő karbantartására  javasolnak támogatást
nyújtani. Fontosnak tartja, hogy, aki szeretné használni a létesítményt, az tudja is. Sokszor jönnek
kerékpáros kirándulók a településre, akár meg is állhatnának, de azt sem tudják, kitől kérjék el a
kulcsot, legalább azt ki kellene írni.

Fehér József képviselő:
Egyetért  a  javaslatokkal  és  az  elhangzottakkal,  kiéve  a  Sabaki  Baráti  Kör  Egyesület
vonatkozásában,  mert  úgy  véle,  hogy  a  kerékpárospihenő  karbantartására  elegendő  50  e  Ft
támogatást  nyújtani.  Sörpadokat nem kell  venni,  az  van az önkormányzatnak, kaput  nem tudja
milyent akarnak, de szerinte a pihenőnek mindenki számára elérhetőnek kell lenni. A vizesblokkot
nem lehet nyitva hagyni, de azt tényleg ki kellene írni, hogy hol lehet elkérni a kulcsot.

Harta János képviselő:
Egyetért, hogy az Ádándért Egyesület 200 e Ft támogatást kapjon. A sabaki egyesület 50 e Ft-os
támogatásával is egyetért, az önkormányzat gondoskodik amúgy is a kerékpáros pihenő területén a
fűvágásról.

Németh Ilona alpolgármester:
Hiányolja, hogy a sabakiak nem az augusztus 20-ai rendezvény megtartására kértek támogatást. A
kerékpáros-pihenő  karbantartásának  jelentős  részét  (fűnyírás,  járda  gazolás)  az  önkormányzat
végzi. A Népdalkörnek 150 e Ft támogatást javasol.

Szatmári Kornélia polgármester:
A Sportegyesület jelezte, hogy vállalják az augusztus 20-ai ünnepség megszervezését a Szabó attila
emléktornával egybekötve.
Szavazásra  teszi  fel  az  egyesülete  támogatását,  figyelembe  véve  az  elhangzott  módosító
indítványokat  is,  az  alábbiak  szerint:  a.)  Ádándi  Népdalkör  Egyesület  150.000,-Ft  (fellépések
útiköltségre),  b.)  Ádándért  Egyesület  200.000,-Ft  (rendezvényeikre),  c.)  Sabaki  Baráti  Kör
Egyesület:50.000,-Ft(kerékpáros-pihenő  karbantartására),  d.)  Nyugdíjas  Klub  100.000,-Ft
(kirándulásra).

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta: 

98/2016. (VI.23.)Kt. határozat

A képviselő-testület  Ádándi  Népdalkör  Egyesület részére  150.000,-Ft
vissza  nem térítendő támogatást  nyújt  a  civil  szervezetek  önkormányzati
támogatásáról  szóló  16/2013.  (XI.28)  önkormányzati  rendelete  alapján,
valamint  a  költségvetési  rendeletében  biztosított  700  e  Ft-os  Civil
szervezetek  támogatása  előirányzat  terhére  a  pályázatában  megjelölt
programjaik közül útiköltségként történő felhasználás céljára.

Felel  ős: Szatmári  Kornélia  polgármester  a  támogatási  szerződés
megkötéséért,  Baumann  Anita  Gabriella  jegyző  a  támogatási  szerződés
előkészítéséért
Határid  ő: június 30. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (személyes
érintettsége miatt nem szavazott Mater Zsolt képviselő) a következő határozatot hozta: 

99/2016. (VI.23.)Kt. határozat

A képviselő-testület Ádándért  Egyesület részére  200.000,-Ft  vissza nem
térítendő támogatást nyújt a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
szóló  16/2013.  (XI.28)  önkormányzati  rendelete  alapján,  valamint  a
költségvetési  rendeletében  biztosított  700  e  Ft-os  Civil  szervezetek
támogatása  előirányzat  terhére  a  pályázatában  megjelölt  programjaik
megvalósításához  (szüreti  főzőverseny,  adventi  gyertyanyújtás
megrendezése).

Felel  ős: Szatmári  Kornélia  polgármester  a  támogatási  szerződés
megkötéséért,  Baumann  Anita  Gabriella  jegyző  a  támogatási  szerződés
előkészítéséért
Határid  ő: június 30. 

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta: 

100/2016. (VI.23.)Kt. határozat

A képviselő-testület  a  Sabaki  Baráti  Kör Egyesület részére  50.000,-Ft
vissza  nem térítendő támogatást  nyújt  a  civil  szervezetek  önkormányzati
támogatásáról  szóló  16/2013.  (XI.28)  önkormányzati  rendelete  alapján,
valamint  a  költségvetési  rendeletében  biztosított  700  e  Ft-os  Civil
szervezetek  támogatása  előirányzat  terhére  a  pályázatában  megjelölt
programjaik közül a kerékpáros pihenő karbantartásához.

Felel  ős:  Szatmári  Kornélia  polgármester  a  támogatási  szerződés
megkötéséért,  Baumann  Anita  Gabriella  jegyző  a  támogatási  szerződés
előkészítéséért
Határid  ő: június 30. 

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta: 

101/2016. (VI.23.)Kt. határozat

A  képviselő-testület  Közelebb  Egymáshoz  Nyugdíjas  Klub részére
100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a civil szervezetek önkor-
mányzati  támogatásáról  szóló  16/2013.  (XI.28)  önkormányzati  rendelete
alapján, valamint a költségvetési rendeletében biztosított 700 e Ft-os Civil
szervezetek támogatása előirányzat terhére a pályázatában megjelölt prog-
ramjaik (kirándulás) megvalósításához.

Felel  ős: Szatmári  Kornélia  polgármester  a  támogatási  szerződés
megkötéséért,  Baumann  Anita  Gabriella  jegyző  a  támogatási  szerződés
előkészítéséért
Határid  ő: június 30. 
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7.) Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek
biztosításáról  és  a  gazdálkodási  feladatok  ellátásáról  szóló  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata a MÁK jelzése alapján

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A  magyar  Államkincstár  által  végzett  költségvetési  és  szabályszerűségi  pénzügyi  ellenőrzés
tárgyában  lefolytatott  vizsgálat  megállapította,  hogy  a  Roma  Önkormányzattal  kötött
együttműködési  megállapodás  hatályon  kívül  helyezett  jogszabályra  (249/2000.(XII.24.  Korm.
rendelet) hivatkozik, ezért kérte az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát és módosítását.
Ezt  az  önkormányzatok  a  vizsgálat  megállapításai  kapcsán  készített  intézkedési  tervükben  is
rögzítették. A jogszabályhely módosítása mellett javaslom még az 1.1.1 és az 1.1.2 pont megjelölt
módosítását is.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását:

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta: 

102/2016. (VI.23.) 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  a  MÁK  jelzése  alpján” tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület  az  együttműködési  megállapodást  felülvizsgálta,  és  az
előterjesztés  mellékletét  képező  módosításokkal  egységes  szerkezetben
foglaltan jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

8.) Egyebek

a.)   Döntés a feladat átadási-átvállalási szerz  ődésmódosítás központi orvosi ügyelet ellátás biz-
tosítására ügyben

Szatmári Kornélia polgármester :
Megkeresés érkezett részünkre Siófok Város Önkormányzatától a központi orvosi ügyeleti ellátás
biztosítására vonatkozó feladat átadási-átvállalási szerződésmódosítás tárgyában. A szerződésmódo-
sítás értelmében Zamárdi Város Önkormányzata 2015. január 31-ével kilepett a közös feladatellá-
tásból, illetve Siófok Város Önkormányzata közbeszerzés keretében 2016. január 1-jétől az Emer-
gency  Service  Kft.-t  bízta  meg  a  feladat  ellátásával.  A mostani  kimutatás  alapján  2016.  évre
1.426.973,- Ft-ot kell fizetnünk. Ez az összeg a 2016. évi költségvetésünkben rendelkezésünkre áll.

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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103/2016. (VI.23.) Kt. határozat:

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  feladat  átadási-átvállalási
szerződésmódosítást a központi orvosi ügyelet ellátás biztosítására vonatkozóan a
beterjesztett  tartalommal  elfogadja.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert a szerződés aláírására.
 
Felel  ős: Szatmári Kornélia polgármester   
Határid  ő: értelem szerint

b.) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási társuláshoz történő csatlakozásról és abból való kivá-
lásról döntés

Szatmári Kornélia polgármester :
Elmondta,  hogy  megkeresés  érkezett  Önkormányzatunkhoz,  hogy  a  Balatonlellei  Pénzügyi
Végrehajtó Társuláshoz csatlakozni kívánó Kapoly, Bedegkér, Somogymeggyes Önkormányzatok
felvételét, illetve abból kiváló Zamárdi Önkormányzat kilépési szándékát támogassuk és hagyjuk
jóvá. Megkérte a képviselőket, hogy először a csatalakozásról, majd a kiválásról döntsenek.

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta: 

104/2016. (VI.23.) Kt. határozat:

1.
Ádánd Község Önkormányzata a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz
Kapoly,  Bedegkér,  Somogymeggyes  Önkormányzatainak  csatlakozását  2017.
január 1-i dátummal elfogadja.

2.

Ádánd Község Önkormányzata a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulásból
történő  Zamárdi  Önkormányzat  kiválását  2016.  december  31-ei  dátummal
elfogadja.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2016. június 30.

c.) Székek rendelése a Művelődési Házba

Szatmári Kornélia polgármester :
A költségvetésben tervezték a Művelődési Házba székek vásárlását. Több helyről kért ajánlatot, fa
és fém székekre is. A fa székek sajnos drágábbak. Legkedvezőbb ajánlata a  Csutak Bútornak volt,
150 db fémvázas  egymásba  rakható  tárgyalószék,  bordó kárpitozással,  10%-os  kedvezménnyel,
1.161.000,Ft. Az ajánlat a szállítási költségeket is tartalmazza. Javasolta a székek megrendelését.

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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105/2016. (VI.23.) Kt. határozat:

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a Művelődési Házba a Csutak Bútortól rendeljen 150 db
fémvázas  egymásba  rakható  tárgyalószéket,  bordó  kárpitozással,  összesen
1.161.000,-Ft értékben a költségvetésben biztosított külön előirányzatok terhére.

Felelős  : Szatmári Kornélia polgármester
Határidő  : 2016. június 30.

d.) Ingatlan vásárlási ajánlat

Szatmári Kornélia polgármester:
Az Ady E. u. 33. sz. alatti ingatlan lakói felajánlották az önkormányzatnak, hogy vegye meg tőlük
az önkormányzat 1,3 millió forintért a házukat, mert el szeretnének költözni a településről. Nem
gondolja, hogy az önkormányzat szüksége lenne erre az ingatlanra. Javasolja, hogy tájékoztassák az
ügyfelet, hogy nem akar az önkormányzat élni a lehetőséggel.

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta: 

106/2016. (VI.23.) Kt. határozat:

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ádánd, Ady u. 33. sz.
alatti  magántulajdonban  lévő  ingatlant  nem kívánja  megvásárolni.  Felkéri  a
polgármestert, hogy tájékoztassa erről az ajánlattevőket.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: 2016. június 30.

e.) Sellő Ingatlanközvetítő Iroda eseti megbízása ipari telkek értékesítésére

Szatmári Kornélia polgármester:
Az iroda már két alkalommal próbálkozott vevőt találni az ipari telkekre, most újra hozna egy ve-
vőt, aki napelemparkot szeretne itt létesíteni. Sikerdíjat kérne, ha létrejön az adásvétel, ami az érté-
kesíteni kívánt ingatlanok értékbecslési összege feletti értékesítési összegének a fele. Kétszer nem
jött létre létre az üzlet, nem tudja mekkora reményeket lehetne most hozzáfűzni. Szeretné még, ha
az önkormányzat ügyvédje is átnézné a megbízási szerződést.

Javaslatára a  7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

107/2016. (VI.23.) Kt. határozat:

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Sellő In-
gatlanközvetítő Irodával a megismert tartalommal az ingatlanközvetítői megbí-
zási szerződést.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
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f.) Tanácsadói szerződés meghosszabbítása

Turóczy Judit viziközmű szakértő:
Az alábbiakról számol be a testületnek: A megbízási szerződésnek megfelelően hozzálátott a mun-
kához. Megtörtént a viziközmű részleges átadása, egy egyszerű taglista táblázaton kívül nem kaptak
más kimutatást, de ahhoz elegendő volt, hogy elinduljanak a munkával. A pénzügyi bizonylatok má-
solatait feldolgozza, hogy lássák mit fizettek be a tagok és mennyit fizettek nekik vissza. Az önkor-
mányzat a múlt ülésen megtámadta a záró közgyűlés három határozatát, július 13-ára tűzte ki a Ka-
posvári Törvényszék a tárgyalást.
A Kormányhivatal megkereste a jegyzőt, hogy szolgáltasson adatot azokról az ingatlanokról, me-
lyek nem csatlakoztak, mert őket a Kormányhivatal fogja kötelezni a csatlakozásra. Ehhez is pontos
kimutatást kell készíteni. A DRV-től kikérték a szennyvízzel és a csak ivóvízzel ellátott ingatlanok
nyilvántartását, sajnos nem pontos a lista.
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a talajterhelési díjról szóló rendeletét, melyet egyszer
már tárgyalt.
Szeretné, ha azok akik eddig nem csatlakoztak a rendszerhez most megtennék, ez szoros szervező
munkát igényel, ehhez 3 napot a településen töltene, mikor behívnák a még nem csatlakozott ügyfe-
leket és teljes körű ügyintézést biztosítana a számukra. Ennek az időpontjáról minden ingatlant érte-
síteni fognak.

Szatmári Kornélia polgármester:
Köszöni a tájékoztatást. Kéri a testületet, hogy hosszabbítsák meg a szakértő megbízási szerződését
két hónappal, hogy az ismertetett ütemterv szerinti szervező munkát el tudja végezni.

A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta: 

108/2016. (VI.23.) Kt. határozat:

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  vette  a  megbízott
szakértő  tájékoztatását  az  eddig  végzett  munkájáról,  valamint  a  tervezett
intézkedésekről  és  úgy  határozott,  hogy  Turóczi  Judit   egyéni  vállalkozó  85/2016.
(V.26.)  Kt.  határozattal  jóváhagyott  megbízási  szerződését  2  hónappal,  azaz  2016.
június  21.  napjától  2016.  augusztus  20-áig  meghosszabbítja,  a  szerződési  feltételek
változatlanul hagyásával. 

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?

Bene László képviselő:
A Takarékszövetkezet  befejezi  működését  a  településen.  Mikor  lesz  újra  bankautomata?  Másik
kérdése a Széchenyi  utcai járdaépítéssel kapcsolatos. Felmerültek kifogások a munka minőségét
illetően, utána jártak-e ezeknek?

Szatmári Kornélia polgármester:
Az OTP-vel tárgyal és egyeztet ez ügyben, személyesen és levélben is kifejtette, hogy az OTP-nél
sok ádándi lakos és az önkormányzat vezeti a számláját, továbbá nem olyan kis település Ádánd,
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hogy ne érné meg itt egy automatát működtetni. Reméli hamarosan választ fog kapni.

Németh Ilona alpolgármester:
Bene  képviselő  kérdésére  elmondta,  hogy a  kivitelező  képviselőjét  szemebsítették  a  kifogásolt
hibákkal és közölték vele, hogy minőségi munkát várnak el.

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
       Fehér József                                Harta János

jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


