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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016.október 13-án tartott

rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.október 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

Az ülésről távol maradt: Mater Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívott: Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

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 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 Németh Ilona és Harta János 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:

160/2016.(X.13.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2016. október 13-ai rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Németh Ilona 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,  azzal,  hogy 2.  napirendként tárgyaljuk a
„Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése” napirendet.
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:

161/2016.(X.13) Kt. határozat

a.)  A képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  2016.  október 13-ai
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:

1. Pályázati lehetőségek ismertetése
               2. Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

 Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Pályázati lehetőségek ismertetése

Szatmári Kornélia polgármester: 
Ismertette  a  Nemzeti  Erőforrások  Minisztériumának  a  gyermekeket  sújtó  nélkülözés
újratermelődésének  megakadályozására  és  a  gyermekek  esélyeinek  növelésére  irányuló  helyi
programok  megvalósítására  kiírt  EFOP-1.4.3-16  kódszámú  BIZTOS  KEZDET  GYEREKHÁZ
pályázat  tartalmát  a  kiküldött  írásos  előterjesztés  szerint.  Kiemelte,  hogy fejlesztési  lehetőséget
biztosítanánk  a  pályázat  elnyerése  és  megvalósítása  során  a  3  év  alatti,  nem  bölcsődés
gyermekeknek is, emellett 4 évig két-három személyt tudnánk foglalkoztatni, minderre a pályázott
összeg (44 millió Ft) biztosítana fedezetet,  valamint ha nyerünk a pályázaton, akkor 15 milliós
ingatlanfejlesztésre is lehet pályázni a projekttel kapcsolatban. Átmeneti időszakban a Művelődési
Házban valósulna meg a program, a végleges helye a volt  Idősek Klubja épülete lenne.  Kéri  a
képviselő-testület  véleményét,  ugyanis  a  beadási  határidő  miatt,  ha  indulni  szeretnének  a
pályázaton, most kellene dönteni. 

Németh Ilona alpolgármester:
A pályázatot  meg  kell  lépni,  mégpedig  több  oknál  fogva.  A fiatal  anyukáknak  jó  lehetőséget
biztosítana a program ahhoz, hogy segítséget kapjanak a gyerekneveléshez. A bölcsődei létszámot
sem veszélyeztetné a Biztos Kezdet Gyermekház beindítása, mivel ide azok a szülők hoznák úgy is
a gyermeküket, akik nem dolgoznak, otthon vannak, amúgy sem vennék igénybe a bölcsődét.

Fehér József képviselő:
Jó  ötletnek  tartja  a  Biztos  Kezdet  Gyermekház  működtetését,  pályázni  kell  rá,  ő  is  az  Idősek
Klubjára gondolt helyszínként.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel azt, hogy ki ért egyet azzal, hogy pályázatot nyújtsanak ne a Biztos Kezdet
Gyerekházak program megvalósítására.
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

162/2016.(X.13) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrások Mi-
nisztériumának  a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályo-
zására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi programok megvalósí-
tására kiírt  EFOP-1.4.3-16 kódszámú felhívására BIZTOS KEZDET GYEREK-
HÁZ ÁDÁNDON támogatására pályázatot kíván benyújtani.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkoza-
tok, dokumentumok aláírására.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2.   Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Szatmári Kornélia polgármester:
A Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság megkereste a képviselő-testületet, hogy a rendőrségről
szóló törvény előírásai alapján véleményezze a siófoki rendőrkapitány kinevezését. Kérte a testület
egyetértő véleményét.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

163/2016.(X.13) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV törvény 8.§  (2)  bekezdése  alapján  egyetértő  véleményét  nyilvánítja  ki
Kasznár Gyula r. alezredes kinevezéséhez a Somogy Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Siófoki Kapitányságvezetői beosztásába.

Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
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

           

 
 Németh Ilona képviselő         Harta János képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő                      jegyzőkönyv-hitelesítő


