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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. május 4-én tartott
soros, nyilvános üléséről

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.május 4-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 (a 6. napirend tárgyalása közben érkezett)
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt:

-

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző
Kekecs K Richárd tű.őrnagy Siófoki Hivatásos Tűzoltóság
Bogdán József Polgárőr Egyesület 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 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 Bene László 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:
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63/2016.(V.04.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. május 4-ei soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona és Harta János képviselőket megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

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:
64/2016.(V.04.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. május 4-ei soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Meghívott: Kekecs K Richárd tű.őrnagy
Civil szervezetek elszámolásai a 2015. évi önkormányzati támogatásokról. 2016. évi civil
pályázat kiírása. Nyugdíjasok Szövetségének támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Közreműködnek: Civil szervezetek elnökei
Óvoda alapító okiratának a módosítása
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.)
önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Árpád utcai járda önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
„Ádánd konyhaépület felújítása és korszerűsítése” című közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatala
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Egyebek
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester, meghívott: Kekecs K Richárd tű.őrnagy
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Szatmári Kornélia polgármester:
Elöljáróban el szeretném mondani, hogy az önkormányzatnak a Katasztrófavédelemmel és a Tűzoltósággal jó a kapcsolata. A településen 50 fős polgári védelmi csoport működik, 20 önkéntessel.
Megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület is.
Kekecs K. Richárd tű.őrnagy Siófoki Hivatásos Tűzoltóság:
Pár szóval kiegészítette az írásos beszámolóját, ismertette a katasztrófavédelem és a tűzoltóság feladatait. Elmondta, hogy a településen múlt évben 3 tűzeset volt és 3 műszaki mentés. Örömét fejezet ki, hogy újjáéledt a településen a nagy múltú tűzoltóegyesület.
Németh Ilona alpolgármester:
Örül, hogy kaptak egy ilyen szakmailag jó és részletes beszámolót a tűzoltóság munkájáról, mert
erre az elmúlt években nem volt példa. Megköszöni a tűzoltóság munkáját és segítségét.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta a beszámoló tudomásulvételét.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
65/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Siófoki Hivatásos Tűzoltóságának a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvény 30.§ (5)
bekezdése alapján, a Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről készített
beszámolóját megtárgyalta és azt tudomásul veszi.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

2. Civil szervezetek elszámolásai a 2015. évi önkormányzati támogatásokról. 2016. évi civil
pályázat kiírása. Nyugdíjasok Szövetségének támogatás iránti kérelme.
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
A civil szervezetek 2015. évben kapott önkormányzati támogatásokkal elszámoltak, ezt összegzi az
előterjesztés melléklete szerinti táblázat. Kéri a képviselőket mondják el véleményüket. A napirendhez tartozik még a 2016. évi civil pályázatok kiírása, július 10-ei beadási határidővel. Kéri a testületet, hogy döntsenek még a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének támogatás iránti kérelméről. Az a javaslata, hogy 30 e Ft-tal járuljanak hozzá a szervezet 25 éves jubileumának a megünnepléséhez.
Harta János képviselő:
A Sabaki Baráti Kör Egyesület 56 e Ft-ot számolt el napkollektor karbantartásra, szerinte erről részletesebb számla kellene, mert soknak találja az összeget.
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Fehér József képviselő:
Az egyesületi tagok számoltassák el a vezetőt, a testületnek ez nem hatásköre. De a jövőben nagyon
meg kell gondolni, hogy melyik egyesületnek, mire és mennyit adnak majd. A nyugdíjasszövetség
30 e Ft-os támogatásával egyetért.
Bene László képviselő:
Ő is javasolja, hogy vegyék figyelembe majd az idei pályázatok elbírálásánál, hogy melyik civil
szervezet milyen programokat szervez, azok hány embert érintenek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat, illetve a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének 30 e Ft-os támogatását.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
66/2016.(V.04.) Kt. határozat
A képviselő-testület a civil szervezetek elszámolását a 2015. évi önkormányzati
támogatásokról megtárgyalta, az elszámolásokat elfogadja.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerinti
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
67/2016.(V.04.) Kt. határozat
Civil pályázatok kiírása
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek
önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati
rendeletének 6. §-a alapján pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil
szervezetek támogatására. A pályázati kiírás e határozat melléklete. A pályázat
benyújtási határideje: 2016.június 10.
Határidő: pályázat kiírására 5 napon belül, a pályázatok elbírálása pályázati határidő
leteltét követő 40 napon belül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
68/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjasok Szervezeteinek
Somogy Megyei Szövetségét 30.000,-Ft-tal támogatja 25. éves évfordulójuk
megünneplésének költségeihez való hozzájárulásként.
Határidő:értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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3. Óvoda alapító okiratának a módosítása
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A képviselő-testület 2015. február 5-ei ülésén a Magyar Államkincstár által kötelezően előírt
okiratminta szerinti tartalommal módosított és egységes szerkezetben is elfogadta az Ádándi Óvoda
alapító okiratát. A Somogy Megyei Kormányhivatal múlt év végén hatósági ellenőrzést végzett az
óvodában és az önkormányzat számára 2016. június 30-ai teljesítési határidővel előírta az alapító
okirat módosítást, ugyanis hiányolta belőle az intézmény alapítójának nevét és székhelyét, valamint
az intézmény OM azonosítóját. Az eredeti alapító alapító okirat tartalmazta az alapító nevét (2.3
pont) ezért egyeztetést kezdeményeztem a Kormányhivatal Oktatási Osztályával. A szakemberek a
hivatalos módosítási javaslatuk mellé még néhány változtatást javasoltak, ezeket is átvezettük az
alapító okiraton. Kéri annak jóváhagyását.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
69/2016.(V.04.) Kt. határozat
1. A képviselő-testület az Ádándi Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. számú
mellékletét képező Módosító Okirat szerint módosítja és a határozat 2. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítás következtében
szükséges intézkedések megtételére, az okiratok aláírására.
3.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okiratnak a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő: 8 napon belül
Felel ős: jegyző
4. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.
(XI.21.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Baumann Anita Gabriella jegyző:
2016. januári ülésünkön módosítottunk az SZMSZ-ünket, többek közt a rendelet 1. mellékletét,
mely az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti felsorolását
tartalmazza. Változásokat vezettünk át rajta, amit a könyvelési gyakorlat, valamint a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.
29.) NGM rendelet módosulása indokolt. A törzskönyvi bejegyzési kérelmünk elküldése után a
Kincstár jelezte, hogy két kormányzati funkciókód támogatási/technikai célú KOFU kód és az
alapdokumentumban nem szerepeltethető, ezeket törölni kell, amit azonban csak az SMSZ
módosításával lehet megtenni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem, az előterjesztett rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.
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A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Árpád utcai járda önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Az Árpád utcai járdák egy része nem önkormányzati tulajdonban lévő közterület, hanem a közút
része. El kell dönteni, mint ezt a képviselők már többször felvetették, hogy kérelmezzük-e a közúttól az önkormányzati tulajdonba adásukat. Ehhez szükséges a járdák területének országos közútból
történő leválasztása. Az országos közút a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK) vagyonkezelésében van. Az önkormányzatnak kell elkészíttetni a
változási vázrajzokat, melyben a járdák területe önálló helyrajzi számot kap. A földmérő árajánlata
alapján az összeg költség az előterjesztésben részletezett 339.600,-Ft lenne körülbelül. Ehhez jöhetnek még egyéb költségek, pl. ügyvédi költség.
Németh Ilona alpolgármester:
Nem javasolja, hogy most ennyi pénzt kiadjanak erre.
Fehér József képviselő:
Az Ady Endre utcai buszöblözet kialakításával kapcsolatban történt-e valami?
Szatmári Kornélia polgármester:
Részt vettem a buszmenetrendekkel kapcsolatos fórumon, ahol a DBKK (régi nevén Volán)
képviselői is ott voltak, itt ismertettem az Ady E. utcai buszforduló tervezett kialakítását, valamint a
ságvári körjárat bevezetését. Azt választ adták, hogy nincs akadálya a buszforduló kialakításának,
de ez magasabb jegyárakat jelent abban a viszonylatban. Továbbá azt ígérték,hogy 3 hónapos
próbaidő tartalomra beállítanak Siófokra Ságváron át közlekedő járatokat.
Szavazásra teszi fel a napirenddel kapcsolatban az elhangzott hozzászólások alapján: ki az, aki úgy
gondolja, hogy jelenleg ne kezdeményezzük az Árpád utcai járda önkormányzati tulajdonba
kerülését:
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
70/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és az Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
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(KKK) vagyonkezelésében álló 225/1, 717 hrsz.- ú helyrajzi számú, országos
közút megnevezésű beépített földrészlet járda részének önkormányzati tulajdonba kerülését.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
6. „Ádánd konyhaépület felújítása és korszerűsítése” című közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatala
Szatmári Kornélia polgármester:
Négy céget kerestek meg, kettő adott be ajánlatot. Közülük az Akva-plasté kedvezőbb, valamint ők
hosszabb jótállási időt is vállaltak.
18.15 perckor az ülésre megérkezett Lengyel Imre képviselő. A képviselő-testület létszáma 7 fő.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Elmondja, hogy a közbeszerzési
törvény szerint név szerinti szavazás szükséges.
Baumann Anita Gabriella jegyző az SZMSZ rendelkezései szerint felolvassa a képviselők neveit,
akik leadják szavazatukat, az alábbiak szerint:
Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja név szerinti szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
71/2016.(V.04.) Kt. határozat
„Ádánd konyhaépület felújítása és korszerűsítése” című Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást
lezáró döntés
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (I.28.) Kt számú határozattal
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján a „Ádánd konyhaépület felújítása és korszerűsítése”
című közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala című előterjesztés alapján megállapítja, hogy
az eljárásban beérkezett valamennyi ajánlat érvényes és az eljárás nyerteseként az alábbi ajánlatot
hirdeti ki:
AKVA-PLAST Tetőszigetelő Kft. 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.
Ajánlati ár (nettó Általános forgalmi adó (Ft)
Ajánlati ár (bruttó Ft)
Ft)
25.500.000,- Ft
6.885.000,- Ft
32.385.000,- Ft
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Jótállási idő: 48 hónap
Ajánlatkérő az eredményhirdetés során megjelöli a második legkedvezőbb ajánlattevőt is, amely az
alábbi:
ÖKOBAU Kft. 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Ajánlati ár (nettó Általános forgalmi adó (Ft)
Ft)
26.032.879,- Ft
7.028.877,- Ft
Jótállási idő: 12 hónap

Ajánlati ár (bruttó Ft)
33.061.756,- Ft

A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy az írásbeli összegezést küldje meg az
ajánlattevők részére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az eljárást lezáró szerződés
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

7. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
2016. január 1-től jogszabály változás alapján az önkormányzatok feladatai közé tartozik a szünidő
alatti déli meleg főétkezés helyben történő megszervezése a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
számára. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás, csak HH-s és HHH-s gyermekek szünidei
étkeztetésére jár. Óvodás és iskolás nem HH(H)-s, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyerekek:38 iskolás, 17 óvodás. Étkezésüket testületi döntés szerint lehet biztosítani.
Ennek becsült költsége: 564.510,-Ft. Élelmezésvezető számításai szerint a nyári étkeztetés normája
244,-Ft+ áfa összegben tett javaslatot. A döntésnél, hogy ezen gyermekek részére biztosítjuk-e a
szünidei étkeztetést, figyelembe kell venni azt is, hogy a nyár folyamán konyhafelújítási
munkálatokba kezdünk, így a konyhán főzni nem tudunk. Amennyiben gy vásárolnánk az étkezést,
úgy a nyáron a konyhásoknak az éves szabadságot is ki tudnánk adni.
Mater Zsolt képviselő:
Az a javaslatom, hogy vásárolt élelmezéssel oldjuk meg a nyári gyerekétkeztetést és az idősek
szociális étkezését is a nyári hónapokban a konyhafelújítás időtartama alatt.
Németh Ilona alpolgármester:
Javasolja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem HHH-s gyerekek
részére is biztosítsák a szünidei étkezés lehetőségét. A konyhásoknak a nyári szabadságot ki kell
adni, a konyhán kívül nincs más hely, ami főzésre alkalmas lenne, ezért javasolja a vásárolt
étkeztetést.
Fehér József képviselő:
Honnan szereznék be az ebédet?
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Bene László képviselő:
Pl. az S-food alkalmas rá, hogy gyerekeknek előírt ételt biztosítson.
Fehér József képviselő:
Amíg lehet, addig főzzön a konyha, a felújítási munkálatok megkezdése után pedig vásárolják az
élelmezést, a plusz költségeket a szociális keret terhére biztosítsák.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a nyári gyermekétkeztetés lehetőségének biztosítását a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem HH-s, HHH-s gyermekek részére.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
72/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése
b.) pontjában meghatározott, az Ádándi Fekete István Általános Iskolába, illetve Ádándi Óvodába járó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem HH-s, HHH-s gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít.
Az iskolásoknak június 16-tól augusztus 15-éig, óvodásoknak az óvodai szünet
ideje alatt munkanapokon, a konyha felújításának időtartama alatt .
Határidő: értelem szerint
Felelős: igények felmeréséért élelmezésvezető a gyermekjóléti szolgálat munkatársának közreműködésével.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő főzőkonyha
felújításának időtartama alatt (előreláthatólag 2016. június 16-ától) a nyári gyermekétkeztetést, az
óvodai étkeztetést, a szociális étkeztetést és a vendégétkeztetést vásárolt étkezés útján biztosítsa.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
73/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő főzőkonyha felújításának időtartama alatt (előreláthatólag 2016. június 16-ától) a nyári gyermekétkeztetést, az óvodai étkeztetést, a
szociális étkeztetést és a vendégétkeztetést vásárolt étkezés útján biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói szerződés megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester és Firnicz Beáta élelmezésvezető
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(árajánlatok bekéréséért)
8. Egyebek
a.) Művelődési Ház vizesblokk és teakonyka felújítása
Szatmári Kornélia polgármester:
A vizesblokk felújítására mint már arról beszámolt több cégtől kért ajánlatot, van, aki nem vállalta,
van, aki nem küldte meg az ajánlatát. Végül az Akva-Plast Kft adott ajánlatot 6,2 millió Ft összegben, úgy hogy a bontást az önkormányzat végezné.
Javasolta, hogy a ádándi Művelődési Ház vizesblokkjának és teakonyhájának a felújítási munkálataival a benyújtott árajánlata alapján az AKVA-Plast Kft-t bízzák meg bruttó 6.258.860,-Ft összegért.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
74/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ádándi Művelődési Ház
(hrsz:191, cím: 8653 Ádánd, Árpád u. 31.) vizesblokkjának és teakonyhájának a
felújítási munkálataival a benyújtott árajánlata alapján az AKVA-Plast Kft-t
(8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.) bízza meg nettó 4.928.236,-Ft + 1.330.624,-Ft
Áfa (27%) = bruttó 6.258.860,-Ft összegért. A beruházás forrása az önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatására kapott összeg, mely elkülönített számlán
az önkormányzat rendelkezésére áll. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
b.) Művelődési ház színpadának a felújítása
Szatmári Kornélia polgármester:
A színpad felújítására 2,1 millió Ft-os árajánlatot kapott, azonban ha a bontási munkát az önkormányzat emberei végzik, akkor 1,8 millió Ft-ból meg lehet csinálni. Ez az árajánlat arról szól, hogy
felbontják a színpadot, lebetonozzák, szigetelik és a fedése parketta lenne. Van ennél olcsóbb árajánlat, de ott a meglévő fedésre helyeznének OSB lapokat, ez 1,3 millió Ft-ba kerülne. A drágább,
de tartósabb megoldást javasolja.
Fehér József képviselő:
Az OSB lapos megoldást nem javasolja.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy bízzák meg a Művelődési Ház színpadának a felújítási munkálataival a benyújtott
árajánlata alapján(betonozás, szigetelés, burkolás) az AKVA-Plast Kft-t bruttó 1.850.874,-Ft összegért.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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75/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ádándi Művelődési Ház
(hrsz:191, cím: 8653 Ádánd, Árpád u. 31.) színpadának a felújítási munkálataival
a benyújtott árajánlata alapján(betonozás, szigetelés, burkolás) az AKVA-Plast
Kft-t (8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.) bízza meg nettó 1.457.381,-Ft +
393.493,-Ft Áfa (27%) = bruttó 1.850.874,-Ft összegért. A beruházás forrása az
önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatására kapott összeg, mely elkülönített számlán az önkormányzat rendelkezésére áll. Felhatalmazza a polgármestert
a szerződéskötésre és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
c.) Melegedő kazánjának a cseréje
Szatmári Kornélia polgármester:
A költségvetésben tervezték a melegedő kazánjának a cseréjét. Erre adott árajánlatot Hermecz Bonifác 277.600,-Ft + Áfa összegért. Javasolja megbízni amunkával.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
76/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Ádánd, Kossuth L. u. 57. sz. alatti ingatlan III. lakásába (melegedő)
(hrsz:228/10) új kazán beszerzésével és beszerelésével a H.B.Kft-t (8651 Balatonszabadi, Kossuth L. u. 71. képviseli: Hermecz Bonifác) bízza meg nettó
277.600,- + Áfa (27%) = bruttó 352.552,-Ft összegért a benyújtott árajánlata alapján. A beruházás forrása az önkormányzat 2016. évi költségvetésében erre a célra
elkülönített és nevesített összeg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
d.) Ádándi Fekete István Általános Iskola fejlesztőszobájának és könyvtárának a fűtéskorszerűsítése
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta, hogy végezzék el az iskolai könyvtár és fejlesztőszoba fűtéskorszerűsítését. A tervek már
elkészültek, a testület már többször kinyilvánította ezzel kapcsolatos szándékát.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
77/2016.(V.04.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Ádánd, Széchenyi u. 8. sz. alatti Ádándi Fekete István Általános Iskola
könyvtárának és fejlesztőszobájának a fűtéskorszerűsítését jóváhagyja az elkészült
tervek és költségkalkuláció alapján.
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A beruházás forrása az önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönített fejlesztési tartalék. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a a Művelődési Ház mellett, önkormányzati területen álló volt
tejcsarnok épületének tulajdonosát felszólították, hogy a felépítményt bontsa le. A tulajdonos
ügyvédhez fordult, az ügyvéd levelét a képviselők megkapták, ebben az áll, hogy a tulajdonos csak
kártalanítás mellett hajlandó lebontani az építményt. Amennyiben az önkormányzat megkísérelné a
bontást, jogerős bontási határozat nélkül, úgy kártérítési pert indítanak. A véleménye az, hogy a
terület az önkormányzaté, a felépítmény tulajdonosát fel kell szólítani, hogy a hosszú évek óta óta
nem használt, leromlott állagú felépítményét vigye el, amennyiben nem teszi, úgy az önkormányzat
azt lebontja.
Fehér József képviselő:
Nem tarja helyesnek a tulajdonos ilyen jellegű hozzáállást, hogy kártérítést követel. Fel van
háborodva, hogy akadályozni akarja a falu fejlődését.
Harta János képviselő:
A volt tejcsarnok épületéről már a lemezeket is lelopták.
Szatmári Kornélia polgármester:
A fentieket tájékoztatáscéljából mondta el, amikor időszerű lesz, megteszik a szükséges lépéseket.
Tájékoztatja a testületet a falunapi előkészületekről. Elmondja, kiket hívtak meg, milyen előkészületek tettek, a színpadfedés, fénytechnika, tűzijáték, sátorbérlés mennyibe fog kerülni. Javaslatokat
kért, kit hívjanak még fellépőnek. A testületi tagok mulatós zenét javasoltak.
Képviselői hozzászólások, kérdések, bejelentések:
Lengyel Imre képviselő:
Felolvas egy cikket a Somogyi Hírlapból, mely a parlagfüves ingatlanok tulajdonosaival szemben
alkalmazandó hatósági fellépés szabályairól szól. Elmondja, hogy a településen is több elhanyagolt,
gazos ingatlan található, fellépést sürget a tulajdonosaikkal szemben. Elmondja, hogy ugyancsak
nagyon gazos az ádándi vízmű környéke, pedig régen még virágok is voltak ültetve a kerítés köré.
Kifogásolja, hogy az önkormányzat vágja a szakiskola előtt az út és a kerítés között a füvet. Kifogásolja, hogy a szakiskola területet gazos, elhanyagolt, javasolta felszólítani az ingatlan üzemeltetőjét.
Szatmári Kornélia polgármester:
Beszélt a Magyar Szakképző Intézetek vezetőjével, aki azt mondta, hogy ha az önkormányzat levágja a füvet az intézmény előtt és kiszámlázza, akkor ők kifizetik. Az önkormányzati területek folyamatosan gondozzák, mindenhová oda fognak érni. A Siómentével is beszélt, hogy a magtár előtti
területen vágják le a füvet.
Németh Ilona alpolgármester:
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Ahogy a szakiskola kinéz, az valóban szégyen. Az önkormányzat belül nem tudja levágni a füvet,
még ha kifizetnék is, mert a gépek hamar tönkremennének. Elmondta, hogy mennyibe kerül a gépek
karbantartása, üzemeltetése.
Lengyel Imre képviselő:
Nem lehetne a Magyar Államtól a szakiskolát visszakérni?
Szatmári Kornélia polgármester:
Ekkora felelősséget nem szabad felvállalni.
Lengyel Imre képviselő:
Jelezni kellene akkor a minisztérium felé, hogy ez az épület kihasználatlan, lehetne itt bármilyen
szakmát oktatni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Nekem is szívügyem a kastély sorsa, hegyeket azonban nem lehet elmozdítani. Több érdeklődő volt
már eddig, a külügyminisztériumból is hívták már, de komoly befektető még nem érkezett. Nem a
képviselő-testületen múlik, hogy itt indítanak-e szakképzést. Az alpolgármester asszonynak igaza
van, sokba kerül a fűvágás, de valamit tenni kell. A szakiskola üzemeltetőjét felszólítjuk és ki is
számlázzák az elvégzett munkát.
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

Szatmári Kornélia
polgármester

Bene László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

