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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. szeptember 13-án tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.szeptember 13-án megtartott rendkívüli, 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

Meghívott:

-

A lakosság részéről megjelent: AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
képviselő jelen van, az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTŐK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Bene László és Lengyel Imre 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:
137/2016.(IX.13.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. szeptember 13-ai rendkívüli, nyilvános ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Bene László és Lengyel Imre képviselőket megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, azzal, hogy 5. napirendként tárgyaljuk „ A
Miniszterelnökség által a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című intézkedésére benyújtható pályázati
felhívásról (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)” napirendet, 6. napirendként a Konzorciumi
együttműködési megállapodás a Közlekedésfejlesztés Somogy megyében (Tartalékprojekt 2.)
pályázat támogatási szerződéséhez előterjesztést, tekintettel a határidőkre, valamint 7-ként az
Egyebek napirendet.
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:
138/2016.(IX.13.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. szeptember 13-ai
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
2. Gördülő fejlesztési tervek (2017-2031)
3. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
4. Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igényléséről
5. A Miniszterelnökség által a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című intézkedésére benyújtható pályázati felhívásról
(KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)
6. Konzorciumi együttműködési megállapodás a Közlekedésfejlesztés Somogy megyében (Tartalékprojekt 2.)
pályázat támogatási szerződéséhez
7. Egyebek

b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. szeptember 13-ai
rendkívüli, zárt ülés napirendjét:
1.) Horváthné Sedenszky Mónika Ádánd, Árpád u. 89. sz. alatti lakos krízistámogatás iránti kérelme
2.) Deák Sándorné Ádánd, Ady E. u. 27.sz. alatti lakos krízistámogatás iránti kérelme
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
Szatmári Kornélia polgármester:
A bölcsőde pályázatunk beadási határideje szeptember 21. A támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni a Somogy Megyei Önkormányzattal. Az
együttműködési megállapodást mellékelem, kérem azt jóváhagyni.
Harta János képviselő:
Megkérdezte, hogy milyen intézkedés történt a bölcsőde leendő helye mellett álló volt tejcsarnok
eltávolítása ügyében.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Újabb felszólítást fognak küldeni a tulajdonosnak arról, hogy távolítsa el az önkormányzat
tulajdonáról a tejcsarnok épületét, ezt követően le fogják bontani.
Németh Ilona alpolgármester:
Nem érti, hogy miért nem bontják el a tulajdonosok a tejcsarnokot, mi a problémájuk, mire várnak.
Lengyel Imre képviselő:
Szólítsák fel újra a tulajdonosokat a tejcsarnok eltávolítására.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztett határozati javaslatokat.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

139/2016.(IX.13.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra támogatási
kérelmet kíván benyújtani,
A támogatási kérelem címe: “Bölcsőde épület építése Ádánd községben”
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre
a Somogy Megyei Önkormányzattal abból a célból, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra “Bölcsőde
épület építése Ádánd községben” elnevezésű támogatási kérelmet nyújtsanak be,
és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös
együttműködéssel megvalósítsák.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására.
Határidő: soron kívül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2. Gördülő fejlesztési tervek (2017-2031)
Szatmári Kornélia polgármester:
Víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A DRV ZRt. elkészítette és jelen előterjesztésem melléklete szerinti tartalommal megküldte a 20172031. évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentációját mindkét viziközmű ágazat (ivóvíz,
szennyvíz) vonatkozásában, melyek előzetes véleményezése és jóváhagyása önkormányzatunk
feladata.
Elmondta, hogy a szennyvíztelepen történtek már javítások, egy szűrőkefét kellett cserélni, illetve
egy szivattyú is elromlott. A garanciális bejáráson át fogják nézni a telepet.
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

140/2016. (IX.13.) Kt. határozat
Ádánd vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervről
1. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 11-06080-1-001-00-00
MEKH azonosítóval és DRV_V_101 kóddal rendelkező 168. sorszámú ÁDÁND
VÍZMŰ Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11.§-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. által 2017-2031 időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az ÁDÁND VÍZMŰ Ellátásért
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Határidő: soron kívül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

141/2016. (IX.13.) Kt. határozat
Ádánd szennyvízkezelő és tisztító rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
1. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 21-06080-1-001-00-14
MEKH azonosítóval és DRV_S_118 kóddal rendelkező 213. sorszámú ÁDÁND
SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ rendszer Ellátásért Felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű
ZRt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat
melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az ÁDÁND
SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ rendszer Ellátásért Felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint felhatalmazza a polgármestert,
hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Határidő:
Felelős:

soron kívül
Szatmári Kornélia polgármester

3. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Szatmári Kornélia polgármester:
Ebben az évben is meghirdették a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018.
tanév első félévére vonatkozóan. A pályázatban előreláthatólag, az eddigi tapasztalok szerint kb. 10-
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Fehér József képviselő – Mater Zsolt képviselő:
Javasolták a pályázat beadását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

142/2016.(IX.13.)Kt.sz. határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához való csatlakozásról
1. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy csatlakozni
kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához.
2. A képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során az abban leírtaknak megfelelően jár el, a támogatás finanszírozásához
szükséges pénzügyi fedezetet beépíti a 2017. évi költségvetésbe.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Felelős: polgármester
Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2016. október 3.
4. Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről
Szatmári Kornélia polgármester:
Megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázati kiírás. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz
kapcsolódó támogatásra pályázhat. A Kincstár kiszámolta és közölte, hogy önkormányzatunk a
rendeletben meghatározott feltételek figyelembe vételével max. 188 erdei m3 tűzifára pályázhat.
Bene László képviselő:
A maximum összegnek a szállítási költsége is magas. Megjegyezte, hogy máshol az
önkormányzatok egyedül annak vágják fel a fát, aki rászorult. Véleménye szerint az életerős
családfenntartóktól elvárható, hogy maguk vágják fel a fát.
Lengyel Imre képviselő:
Javasolta, hogy a maximális mennyiségre, azaz 188 erdei m3-re pályázzanak.
Bene László – Mater Zsolt – Fehér József képviselő:
Egyetértenek a javaslattal.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a
maximális mennyiséget, azaz 188 m3-t pályázzanak meg, továbbá elmondja, ha a testület az
elbírálásnál meghatározza, hogy kik a rászorultak a fa összevágását illetően, akkor ezzel a döntéssel
is egyet tud érteni.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

143/2016.(IX.13.)Kt.sz. Határozat
szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylése
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására - a
belügyminiszter által Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. C. törvény 1 melléklet IX.fejezet 18.pont jogcím szerint kiírt pályázat szerint
- pályázatot nyújt be.
Igényelt támogatás: 188 erdei m3 X 14.000,-Ft + Áfa
Az önkormányzat által biztosított önerő: 188 erdei m3 x 1.000,-Ft+áfa
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
Határidő: 2016. szeptember 30./október 3.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
5. A Miniszterelnökség által a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című intézkedésére
benyújtható pályázati felhívásról (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)
Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése kapcsán az önkormányzatoknak szeptember
15-30. között van lehetősége pályázatot benyújtani. Ádánd a Közös Hivatalt alkotó települések
lakosságszáma alapján 7 millió Ft-ra pályázhat, ebből az összegből lehet lebonyolítani a kötelező
ASP csatlakozás feladatait, úgy mint számítástechnikai eszközök vásárlása, jelenleg használt
rendszerek adattartalmának a migrálása, köztisztviselők továbbképzése. Javasolta a pályázat
benyújtását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

144/2016.(IX.13.)Kt.sz.határozat
Ádánd Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1VEKOP-16) jelű intézkedésre, egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére, a pályázat lebonyolítására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
6. Konzorciumi együttműködési megállapodás a Közlekedésfejlesztés Somogy megyében
(Tartalékprojekt 2.) pályázat támogatási szerződéséhez
Szatmári Kornélia polgármester:
Az Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt konzonrciumi együttműködési megállapodást
köt, melynek célja a Közlekedésfejlesztés Somogy megyében (Tartalékprojekt 2.) megvalósítása
TOP-1.3.1-15-SO1-2016-00003 azonosító számú projekt keretin belül. A konzorciumi
megállapodás a támogatási szerződés melléklete. Kéri, hogy a testület hagyja jóvá azt.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

145/2016.(IX.13.)Kt.sz.határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Ádánd Község
Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt közötti konzonrciumi
együttműködési megállapodást, melynek célja a Közlekedésfejlesztés Somogy
megyében (Tartalékprojekt 2.) megvalósítása TOP-1.3.1-15-SO1-2016-00003
azonosító számú projekt keretin belül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására.
Határidő: soron kívül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
7. Egyebek
Szatmári Kornélia polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a konyha felújításával kapcsolatos beruházás lezárult, az átadásátvétel megtörtént. A szagelszívó berendezéshez pótlólag beépítésre kerül egy hangtompító
berendezés, ugyanis a szagelszívó olyan hangos, hogy ha bekapcsolják, akkor nem hallják egymást
a dolgozók.
Az ÖKOBAU Kft ajánlatot adott a Halastó utca folytatásában található önkormányzati földút gépi
egyengetésére, mivel sok lakossági bejelentés érkezett, a kimosott részekkel kapcsolatban.
Bene László képviselő:
Mekkora területet érint ez a munka?
Harta János képviselő:
Kb. 1500 méter hosszan, 3-4 méter szélességben.
Bene László képviselő:
Egyetért a munka elvégzésével, meg kell csinálni, minél szélesebben az utat, hogy lehessen
közlekedni rajta.
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A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő döntést hozta:

146/2016.(IX.13.)Kt.sz.határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy rendelje meg ÖKOBAU Kft-től (Siófok, Vak Bottyán u. 38.)
a 2016. szeptember 13-án benyújtott árajánlatuk alapján az önkormányzat
tulajdonában lévő Halastó utca és annak külterületi folytatásában található földút
egyengetését gépi munkával, bruttó 323.850,-Ft vállalkozói díj ellenében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
A költségvetésben tervezték a szolgálati lakások karbantartását is. Javasolja a Rákóczi u. 27. szám
alatti lakás nyílászáróinak cseréjét az ősz folyamán megoldani. Az árajánlatot a képviselőtestületnek kiosztották, az előirányzat rendelkezésre áll.
Mater Zsolt képviselő:
Bejelentette, hogy érintettsége révén nem kíván részt venni a szavazásban.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással (nem szavazott érintettsége miatt Mater Zsolt képviselő) a következő döntést hozta:

147/2016.(IX.13.)Kt.sz.határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy rendelje meg a MATEROLL BR. benyújtott árajánlata
alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Ádánd, Rákóczi u. 27. sz. alatti
ingatlan (szolgálati lakás) nyílászáróinak a cseréjét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondta, hogy a víziközmű társulattal kapcsolatos perben a szeptember 14-ére tervezett tárgyalás
elmarad, mivel az önkormányzat ügyvédje tanúmeghallgatásokat javasolt. A víziközmű társulat
könyvelője ígéretet tett rá, hogy az összes könyvelési anyagot átadja az önkormányzatnak.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Vaskereszt felé található fahídat megtekintette. Véleménye szerint a
felajánlott beton elemeket nem lehet a hídba beépíteni.
Németh Ilona alpolgármester:
A híd vasszerkezete megfelelő.
Fehér József képviselő:
A híd helyreállításával kapcsolatban meg kellene keresni az adott mezőgazdasági utat, és így a hidat
legtöbbet használó gazdálkodót. Elmondta, hogy a Petőfi utcában sok teknő van az út közepén, ahol
megy a csatorna, ezekkel azonnal valamit csinálni kell, mert sorra fognak beszakadni.
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Szatmári Kornélia polgármester:
A mai napon járt kint a helyszínen, a keletkezett beomlást feltöltötték, és még két helyen
felbontották az utat a kivitelező emberei.
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

Bene László képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szatmári Kornélia
polgármester

Lengyel Imre képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

