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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. július 28-án tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.július 28-án 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 (az1.napirendi pont tárgyalása közben érkezett)

Az ülésről távol maradt:

-

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző

A lakosság részéről megjelent:

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét, valamint meghívott
vendégünket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 6
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 Lengyel Imre és Bene László 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:
112/2016.(VII.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. július 28-ai soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Lengyel Imre és Bene László 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 6 tagja egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
113/2016.(VII.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. július 28-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1.
2.
3.
4.
5.

Talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
2016. évi vis-maior támogatás igénylése
Közszolgáltatási szerződés módosítása
Javaslat a Nemzeti Szabadidős –Egészség Sportpark Programban való részvételről
Egyebek
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1.) Talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondta, hogy tavaly márciusban már tárgyalták az előterjesztést, akkor nem tudták elfogadni a
rendeletet, mert nem volt meg az elfogadásához szükséges minősített többség. A rendelet motiválná
a lakosságot, hogy kössön rá a csatornára. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díjat az
önkormányzati rendeletben közzétett számla javára kell megfizetni, és az önkormányzat
környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
Németh Ilona alpolgármester:
Az előterjesztéssel nem ért egyet. Aki most ráköt, annak részletfizetési lehetőséget adnak 18
hónapra. Aki pedig kifizeti egyben a 91 ezer forintot, annak nem biztos, hogy marad még pénze
kifizetni a bekötés . A célnak annak kell lenni, hogy minél több ember rákössön a
szennyvízhálózatra, nem szabad büntetni azokat, akik nem tudtak rákötni.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A rendelet kedvezményeket és mentességeket biztosít a talajterhelési díjjal kapcsolatban. A tervezet
szerint 2016. évben minden természetes személy 80%, 2017. évben pedig a testület által
meghatározott kedvezményben részesül. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben csak a fizetendő díj 20-át
kellene majd megfizetni, s nem is az egész év vonatkozásában, hanem a rendelet hatálybalépésétől.
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Bene László képviselő
Javaslata, hogy 2017. július 31-éig 100 %-os mentességet adjanak, utána pedig 80%-ot. Aki 2017.
végéig nem köt rá, az utána sem fog.
Fehér József képviselő:
Ezzel a javaslattal egyetért.
Németh Ilona alpolgármester:
Ő is ezt gondolta. Továbbá az a javaslata, hogy, aki részletfizető, az is kapja meg a rákötési
igazolást, ha 46 ezer Ft-ot befizetett, hiszen a képviselő-testület úgy határozott, hogy azon
magánszemélyek esetében, akik a szennyvízhálózatra történő csatlakozási díjat részletekben fizetik,
9 havi részlet teljesítése után kiadja a szennyvízhálózatra történő bekötési igazolást. Így aki már ezt
ezelőtt teljesítette, az is kaphassa meg.
A képviselő-testület ülésére 17 óra 30 perckor megérkezett Mater Zsolt képviselő.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazzanak először az igazolás kiadásáról, azok részére, akik már 46 e Ft-ot befizettek.
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
114/2016.(VII.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy azon magánszemélyek esetében,
akik a szennyvízhálózatra történő csatlakozási díjból már 46 ezer Ft-ot
befizettek, a többit pedig részletekben vállalják, azok részére is kiadja a
szennyvízhálózatra történő bekötési igazolást.
Felelős:Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
Szatmári Kornélia polgármester:
A rendelettel kapcsolatban szavazzanak a felvetődött módosítási indítványokról. A tervezet 5.§-a a
következőképp módosuljon: 2017. évben augusztus 1-jétől december 31-éig minden természetes
személy kedvezményben részesül. A tervezet 6.§ (4) bekezdése a következőképp módosuljon: A
2016. évi és 2017. július 31-éig felhasznált vízfogyasztás után 100 %-os talajterhelési
díjkedvezményt kap az a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/amely legkésőbb 2017. július
31-éig a szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozik és ezt írásos nyilatkozatban vállalja.
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a módosító javaslatot elfogadta.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ezt követően kérte a testületet, hogy a rendelet egészéről szavazzanak.
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A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
13/2016. (VII.29. ) önkormányzati rendeletét
a talajterhelési díjról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.) 2016. évi vis-maior támogatás igénylése
Szatmári Kornélia polgármester:
A június 16-ai heves esőzések miatt az ún. hegyi utcák (ARANY J. utca, VÖRÖSMARTY utca,
JÓKAI utca) burkolatát a csapadékvíz lemosta, több helyen mély árkokat vájt bele a víz. Javaslom
adjunk be támogatás igénylést a Belügyminisztérium 2016. évi vis-maior keretére. Az előzetes
igénylés során az ebr42 rendszerben már rögzítettük a kérelmünket, melynek a helyreállítás becsült
összegét, valamint a kezdési és befejezési időpontját kellett tartalmazni. A helyreállítás becsült
költségét a szakértő előzetes véleménye alapján 24 millió Ft-ban határoztuk meg.
A szakértői vélemény megérkezése és a helyreállítás pontos költségének megismerése után
augusztusban újra ülésezni kell és meg kell hozni az ezzel kapcsolatos határozatot, a jogszabályban
előírt tartalommal.
Tájékoztatom a testületet, hogy a mai tartott helyszíni ellenőrzést a Kormányhivatal a
katasztrófavédelemmel együtt a vis-maior eseménnyel kapcsolatban.
A héten, kedden is jelentős csapadék zúdult a településre, Mater Zsolt képviselővel az esőzés után
megtekintettük a Halastó utcát, ahonnan folyamként zúdult át a víz a Darázsi utcába, illetve egy
része a Zrínyi utcában folyt tovább. Itt is megoldást kell találni, arra gondoltak, hogy a Halastó utca
felől a buszmegálló mögött kellene egy árkot ásni, hogy elvezesse a vizet, valamint az utcán egy
folyókát építeni. Ezt egy markolós közreműködésével az önkormányzat maga is meg tudná csinálni.
Németh Ilona alpolgármester, Fehér József képviselő:
Egyetértenek a felvetettekkel a Halastó utcai vízelvezetéssel kapcsolatban is.
Szatmári Kornélia polgármester:
A Halastó utcai problémával kapcsolatban, akkor nekilátnak majd a munkának. A vis-maior
támogatás iránti kérelemmel kapcsolatban most nem, majd csak a szakértői vélemény megérkezése
után kell dönteni, fontos, hogy a támogatási igény ebr42-ön történő leadása után 40 nappal kell
beérkezni a kincstárhoz a dokumentációnak.
3. Közszolgáltatási szerződés módosítása
Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondta, hogy az önkormányzatoknak módosítani kell a hulladékgazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés
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és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló
szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
A fentiekkel összhangban a közszolgáltatási szerződés a módosítást követően nem tartalmazhat a
jogszabályban előírt tartalommal ellentétes, összhangban nem álló rendelkezéseket, így a közszolgáltatási díjbeszedéssel és a kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos feltételeket, rendelkezéseket. A SIÓKOM elkészítette a szerződés tervezetet ennek megfelelően, kéri a testületet, hogy azt hagyja jóvá.
Fehér József képviselő:
Mikor lesz a lomtalanítás?
Szatmári Kornélia polgármester:
Szeptember 26-án. Javasolja az előterjesztett határozati javaslat alapján a megállapodás
jóváhagyását.
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
115/2016.(VII.28.) Kt. határozat
a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató NKft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SIÓKOM
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató NKft-vel a települési hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosítását az előterjesztésben szereplő tervezet alapján elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított közszolgáltatási
szerződés aláírására.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

4. Javaslat a Nemzeti Szabadidős –Egészség Sportpark Programban való részvételről
Szatmári Kornélia polgármester:
Kültéri sportparkok építésére irányuló program indult országosan a mozgás népszerűsítése
érdekében, ahol elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan a szabadidejüket. A
sportparkok megépítésére augusztus közepéig nyújthatnak be kérelmet a települési
önkormányzatok, a támogatás vissza nem térítendő állami támogatás. Ádándon a Kinizsi utcai
játszótér melletti füves terület alkalmas a fent nevezett létesítmény befogadására. A pályázat
értelmében több sportpark kategória került kialakításra, melynek alapján a C típusú kategóriát
javasolom elfogadásra. Jellemzői: Minimális alapterület 90 m2, talajburkolat gumi, a telepítésre
kerülő eszközszám 8 db.
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Fehér József képviselő:
Több turista, ide látogató személy nem tudja merre kell menni a Törökhagyáshoz, a Halastó utcába
fordulnak be és onnan nem azt tudják elérni. Javaslom tegyen ki az önkormányzat útjelező táblákat,
amik alapján könnyen tájékozódhatnak a turisták.
Szatmári Kornélia polgármester:
Jó ötletnek tartja Fehér képviselő felvetését, intézkedni fog. Javasolja 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 döntést hozta:
116/2016.(VII.28.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által a „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program”
címmel meghirdetett pályázatán részt kíván venni.
A programon belül 1 darab C típusú Sportpark kategória megvalósítására
pályázik. A tervezett beruházás helyszíne: 8653 Ádánd, Kinizsi utcai
játszótér, hrsz:48/3.
A támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás.
Az önkormányzat vállalja, hogy eredményes pályázat esetén az eszközök
fenntartását, karbantartását, üzemeltetését az öt éves fenntartási időszak
végéig ellátja. Az önkormányzat biztosítja a sportpark ingyenesen, bárki
általi, korlátozás nélküli használatát, illetve az eszközök őrzését a fent
említett időszak alatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására döntést követő 8 napon belül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
5. Egyebek

a.) Konyhai pályázat eszközbeszerezése
Szatmári Kornélia polgármester:
A konyhapályázat eszközigényét a kaposvári Vintó cég árajánlata alapján adtuk be. A pályázatban
jóváhagyott eszközbeszerezés költsége 5.059.950,-Ft +Áfa. Ebből a testületi határozat alapján
2015-ben már nettó 294.670,-Ft-ot költöttünk tányér és evőeszköz vásárlása. A pályázat keretein
belül eszközökre még nettó 4.765.280,-Ft+áfa = bruttó 6.051.906,-Ft-ot lehet elkölteni. A jelenlegi
ajánlatok abban térnek el a pályázat során készítettektől, hogy azok nem tartalmaztak 2 db
villanysütő beszerzését. A sütőink azonban tönkrementek, azok beszerzése feltétlenül szükséges és
prioritást élvez a többi kisebb konyhai eszköz rovására. Az élelmezésvezető által összesített
ajánlatoknál jeleztük, hogy melyek azok a tételek, melyek beszerzése most nem feltétlenül
szükséges. Javaslom a Vintó cégtől rendeljük meg együtt az eszközöket, mivel összességében ők
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adták a legkedvezőbb ajánlatot (a másik cég nem forgalmaz mindent.)
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
117/2016.(VII.28.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzata a VINTÓ Kft-től rendeli meg a konyhafelújítás pályázat eszközeit nettó 4.794.735,-Ft + áfa = br. 6.089.314,-Ft értékben.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
b.) Állásfoglalás menetrend-módosítással kapcsolatban
Szatmári Kornélia polgármester:
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Ádánd irányából érkezők számára a Siófok-Kiliti irányú eljutási lehetőség biztosítása érdekében 3 hónapos kísérleti jelleggel pár járat vonatkozásában módosítaná a menetrendet, ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Ez a gyakorlatban például azt jelentené, hogy munkanapokon reggel 7,35-kor Siófokról Ádánd értésével Ságvárig új járatot állítanának be, átszállási lehetőséggel Ságváron Siófok irányába. Így reggel el lehetne jutni a kórházba pl.
Valamint 11.40-kor indulna egy új járat Ságvárra, ami oda 12.18-kor érkezne. Erről át lehet szállni
Ádánd irányába 12.22-kor a ságvári kertészbolttól Siófokra induló járatra.
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
118/2016.(VII.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ (Kaposvár) által
a 6008 Siófok – Balatonszabadi – Ádánd – Tab autóbuszvonalon előterjesztett és megtárgyalt menetrend-módosítás bevezetését támogatja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
c.) Hídkarbantartás és a fahíd karbantartás árajánlatai
Szatmári Kornélia polgármester:
Az Ökobau-t kérte meg, hogy készítsen a két híd sürgős, illetve teljes karbantartására vonatkozóan
árajánlatot. Ezeket melléklete az előterjesztéshez. Véleménye szerint a sürgős karbantartásra vonatkozó árajánlat is több munkát tartalmaz, mint, amit a hídvizsgálati jelentés valóban sürgős munká-
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nak ítélt meg. Az árajánlatban ez a 4. pont. El kell dönteni, hogy most megcsináltatják, vagy várnak
jövő évig és pályázat keretében együtt nyújtsák be.
A Vaskereszt alatti fahíd javítására (melynek szükségességét Harta képviselő jelezte) is kértek ajánlatot, azonban a nagy esők miatt a szakember még nem tudott kimenni megnézni azt.
Fehér József képviselő:
Véleménye szerint most ne vágjanak bele, viszont a Petőfi utcai hídnál a korlátot meg kell csináltatni, azt az önkormányzat saját emberei is meg tudják javítani.
Bene László képviselő:
Ha lehet pályázni, akkor jövőre a teljes felújításra egyben pályázzanak.
Szatmári Kornélia polgármester:
Rendben, akkor most döntést nem hoznak, illetve szeptemberben ha szükségessé válik sürgős munka elvégzése, akkor újra napirendre tűzi a témát.
d.) Gázkazán szerelése a melegedőben
Szatmári Kornélia polgármester:
A testület költségvetésében is tervezett és külön is döntött róla, hogy az elromlott gázkazán helyett
új kazán szereltessenek a melegedőbe. A vállalkozót többször is kereste, de nem jelentkezett, így a
Somszertől kért új ajánlatot. Az ajánlat br. 628.015,-Ft-ról szól, ugyanis július 1-jétől megváltoztak
az előírások, a fürdőkád fölé már nem lehet a legújabb szabályok szerint kazánt szerelni, új tervek
kellenek. Nagyon soknak tartja ezt az összeget, kérdés, hogy szánjanak-e rá ennyit.
Fehér József képviselő:

Muszáj gázkazán a melegedőben?
Németh Ilona alpolgármester:

Neki is ez jutott eszébe, a konyhafelújítás kapcsán az ebédlőben felszabadul egy kályha, azt be lehet
kötni a melegedőben a kéménybe, fát pedig tud kitermelni az önkormányzat.
Harta János képviselő:

Ő is egyetért ezzel a megoldással, azonban javasolja, hogy a melegvíz ellátás miatt vegyenek egy
kisebb villanybojlert.
Szatmári Kornélia polgármester:

Rendben, intézkedni fog a kályha bekötése, valamint egy kisebb villanybojler beszerzése érdekében, ezzel a melegedő fűtése és melegvíz ellátása meg lesz oldva.
e.) Orvosi rendelő takarítása
Szatmári Kornélia polgármester:
Az orvosi rendelőben takarító közalkalmazott nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési idejét tölti. A
testület a költségvetés elfogadásakor úgy döntött, hogy erre az időszakra egy 4 órás megbízási díjas
takarítót vesz fel és majd a jövő évi költségvetéskor dönt az álláshely betöltéséről. A takarítót fel is
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vette, azonban úgy látja, hogy a négy óra nem elegendő az alapos munka elvégzésére, valamint arra,
hogy szükség esetén a hivatalsegédet is helyettesítse. Javasolja, hogy augusztustól 6 órás legyen a
megbízás időtartama.
Németh Ilona alpolgármester:
Mindenképpen javasolja a 6 órás megbízást, ennyi idő kell ahhoz, hogy minőségi munkát lehessen
végezni, az épület előtti seprésbe pedig a közmunkások fognak besegíteni.
Lengyel Imre képviselő:
Egyetért a javaslattal, úgy látja szorgalmasan dolgozik az alkalmazott.
Fehér József képviselő:
Véleménye szerint is lelkiismeretes munkát végez, jövőre akár 8 órában is alkalmazhatnák.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy az orvosi rendelő takarítójának költségvetésben tervezett 4 órás megbízását, augusztus 1-jétől 6 órásra módosítsák.
Javaslatára a képviselő-testület a következő határozatot hozta:
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
119/2016.(VII.28.) Kt. határozat
A képviselő-testület az orvosi rendelő takarítójának költségvetésben tervezett
4 órás megbízásának időtartamát augusztus 1-jétől napi 6 órása módosítja.
Felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

f.) Sportegyesület támogatási kérelme
Szatmári Kornélia polgármester:
Az ádándi Sportegyesülete két kérelmet adott be a testületnek. Az egyik arról szól, hogy felvállalnák az augusztus 20-ai ünnepség és rendezvény megszervezését a sabaki szabadidőparkban a Szabó
Attila emléktornával egybekötve. 60 e Ft-ra lenne szükségük a lebonyolításhoz. Bene László képviselő pedig felajánlott 150 adag ételt, ezzel is segítve a rendezvény sikeres lebonyolítását. A másik
kérelemben pedig ádánd feliratú mez és lábszárvédő vásárlásához kér támogatást.
Bene László képviselő:
Kispályás focitorna lenne, 3+1-es csapatok játszanának, így is lenne 15-17 csapat. Szeretnénk vetélkedőket szervezni gyerekeknek, felnőtteknek, a tűzoltóegyesület is egész nap ott lenne, délután ke-
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rülne sor az ünnepségre, este pedig bál lenne. Azt szeretnénk, ha ezen a napon gyerekek, felnőttek,
idősek együtt legyenek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja az egyesület támogatását, el kell ismerni, ha valaki tesz és tenni akar a faluért.
Javaslatára a képviselő-testület a következő határozatot hozta:
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
120/2016.(VII.28.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi
Sportegyesületet 2016. évi Szabó Attila emléktornával egybekötött
augusztus
20-ai
községi
rendezvény
megszervezéséhez
való
hozzájárulásként 60.000.-Ft cél jellegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesíti. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő döntést hozta:
121/2016.(VII.28.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi
Sportegyesületet 102.500.-Ft cél jellegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesíti sportmezek és sportszárak vásárlása céljára. Felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
e.) Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Szatmári Kornélia polgármester:
A polgármester, a Szociális Bizottság és a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót a testületet megkapta.
f.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési támogatása
Szatmári Kornélia polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy augusztus 31-éig újra lehet pályázatot benyújtani az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési támogatására. Beszámolt róla, hogy a
már megkapott 44 millió Ft-os támogatásból kifizették a Széchenyi utcai járda és a művelődési ház
vizesblokkjának felújítási munkáit, a konyha is elkészül remélhetőleg augusztus végére. A konyha-
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felújításra nyert összeg miatt a 44 milliós támogatásból felszabadult 8 millió Ft, amit a konyha gázellátására terveztek, ennek a felhasználásáról is dönteni kell majd.
Németh Ilona alpolgármester:
Az előző 44 millió Ft-os támogatásból még megvan 30 millió. Gondolják át a felhasználását, mert a
hivatal jelenlegi épületére nem javasol belőle költeni, mert hiába költenek erre az épületre ennyi
pénzt nem lesz jobb és nem lesz nagyobb. Máshol, máshogyan kellene a hivatalt kialakítani. Egy új,
200 m2-es hivatal építése kb. 50 millió Ft-ból jönne ki.
Bene László képviselő:
Hová építenék az új hivatalt és mit csinálnának a régivel.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy augusztus 4-én rendkívüli ülés keretében döntsön a testület a fejlesztési célokról,
amikre aztán árajánlatot kérhetnek.
g.) Kérdések
Lengyel Imre képviselő:
Júliusban volt a viziközmű társulattal kapcsolatos bírósági tárgyalás, mi történt ott?
Szatmári Kornélia polgármester:
A tárgyaláson az önkormányzat ügyvédjével vett részt, a viziközmű társulat vitatta, hogy ő, mint
polgármester megtámadhatja-e a társulat határozatait, azzal érvelt, hogy az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában az előző polgármester Pollák Tibor, Pollák Tibor magánszemélyt hatalmazta
fel a képviselet jogával. A bíróság nem adott helyet a viziközmű társulat észrevételének, szeptember
7-én folytatódik a tárgyalás.
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
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