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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 7
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Fehér József és Mater Zsolt 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:
29/2016.(III.03.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. március 3-ai soros, nyilvános és az azt követő zárt
ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Fehér József és Mater Zsolt képviselőket
megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Szeretném ha szociális témában (tűzifatámogatás, étkezés iránti kérelem) zárt ülést tartanánk a
nyilvános ülés után. Kérem a napirendek elfogadását az általam javasolt kiegészítéssel.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét, a javasolt módosítással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
30/2016.(III.03.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. március 3-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítására
2. A képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3. Az Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervének és az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének az elfogadása
4. Hivatal és az óvoda közötti munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról
5. Az Önkormányzat és az Ádándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti ingatlan használatba adási
megállapodás (Szóbeli előterjesztés)
6. Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. március 3-ai soros, zárt
ülés napirendjét:
1. Rendkívüli tűzifatámogatás iránti kérelem elbírálása
2. Rendkívüli étkezés iránti kérelmek elbírálása
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítására
Szatmári Kornélia polgármester:
Múlt évben tárgyalta a képviselő-testület a szociális rendelt módosítását, s felmerült a
lakásfenntartási támogatás, mint rendszeres települési támogatás bevezetésének a lehetősége. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2016. évi költségvetés tárgyalásánál dönt majd a
lakásfenntartási támogatás, mint rendszeres települési támogatás bevezetéséről az adott évi
pénzügyi kondíciók függvényében. Felkérték az jegyzőt, hogy az ülésen elhangzottak alapján
készítse elő a helyi szociális rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Az előterjesztésben
részleteztünk a Szociális Bizottság, illetve a képviselők javaslatait, melyek a rendeletbe beépítésre
kerültek.
Fehér József képviselő:
Átolvastam a rendelet-tervezetet, jónak, elfogadhatónak találom. Javaslom, hogy a lakókörnyezetek
rendezettségét ne csak a lakásfenntartási támogatásnál, hanem az eseti segélynél is szabjuk
feltételül, vagyis amíg valaki a gazt nem vágja le a területén, addig ne kapjon segélyt.
Németh Ilona alpolgármester:
Ha így döntenek, akkor a rendeletet végre kell hajtatni, be kell tartatni, érvényt kell szerezni neki.

Bene László képviselő:
Aki segélyt kér az önkormányzattól annak az ingatlanát rendben kell tartania.
Lengyel Imre képviselő:
Sokszor azok kérnek segélyt, akiknek a legelhanyagoltabb a portája. Bejártam a falut, siralmas
állapotok vannak. Szívesen kimegyek majd a szociális előadóval környezettanulmányokat végezni.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A képviselői módosító indítványt a következőképp javasolja megfogalmazni: a rendelet a következő
7/A §-sal egészül ki: „Az eseti támogatásként nyújtott rendkívüli támogatás nem állapítható meg,
ha a kérelmező nem biztosítja a lakókörnyezete rendezettségét, vagyis nem gondoskodik az általa
életvitelszerűen lakott és használt háznak és annak udvarának, kertjének, a kerítéssel kívülről
határos területének a rendben és tisztán tartásáról.”
A rendeletbe javasolja beépíteni, illetve módosítani az alábbiakat még: A szociális étkezés
szabályozásánál az szerepel, hogy étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az
általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az
étkezéséről más módon gondoskodni. Meg kell határozni, hogy mit tartunk idős kornak, és mit
értünk az alatt, ha valaki egészségi állapota miatt nem tud az étkezéséről más módon gondoskodni.
Javaslata a következő: „17.§ (5)Az étkeztetés igénylése során szociálisan rászoruló a.) az 55.
életévét betöltött személy, illetve a b.) krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt
álló személy, akinek háziorvosa, javasolja az étkeztetés biztosítását.”
Január 1-jétől működik az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, ezért, ahol nem ezen a néven
szerepel a szolgáltatás, ott módosítani szükséges a rendeletet. „19.§ (2) A családsegítést a
képviselő-testület az ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója útján keresztül
biztosítja.”
25.§ Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a településen szociális
intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a helyi szervezetek képviselői, így különösen:
Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója, a Magyar Vöröskereszt ádándi képviselője.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérte, hogy a testület szavazzon a módosító indítványokról, amit a jegyzőnő a fentiekben
ismertetett.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0, nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
30/2016.(III.03.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi módosító indítványokat elfogadja:
1. Az Ör. 7/A §-sal egészül ki: „Az eseti támogatásként nyújtott rendkívüli támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező nem biztosítja a lakókörnyezete rendezettségét, vagyis nem gondoskodik
az általa életvitelszerűen lakott és használt háznak és annak udvarának, kertjének, a kerítéssel kívülről határos területének a rendben és tisztán tartásáról.”
2. „17.§ (5)Az étkeztetés igénylése során szociálisan rászoruló a.) az 55. életévét betöltött személy,
illetve a b.) krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek háziorvosa, javasolja az étkeztetés biztosítását.”

3. „19.§ (2) A családsegítést a képviselő-testület az ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója útján keresztül biztosítja.”
4. 25.§ Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet,
mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a településen szociális intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a helyi szervezetek képviselői, így különösen:
Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozóját, a Magyar Vöröskereszt ádándi képviselője.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javaslom az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását a javasolt és elfogadott módosításokkal
együtt.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
2/2016.(III.04.) önkormányzati rendeletét
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
m ó d o s í t á s á r ó l.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. A képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Szatmári Kornélia polgármester:
A képviselő-testület a költségvetés első fordulós tárgyalása során 2016. február 11-ei ülésén úgy
határozott, hogy a képviselői alap tiszteletdíjakat bruttó 10 e Ft-tal emeljük meg, ennek fedezetet
biztosította az önkormányzat költségvetésében. (Az alapdíj eddig 30 e Ft volt, illetve bizottság
külső tagja esetében 20 e Ft)
Fehér József képviselő:
Nem értek egyet azzal, hogy a képviselők mellett a bizottság külső tagja is 10.000,- Ft emelést kap,
vagy ne emeljék meg a kültag tiszteletdíját vagy a képviselőknél ne csak az alapdíjat, hanem a
bizottsági pótdíjat is emeljék meg.
Szatmári Kornélia polgármester:
A rendelet-tervezet az előző ülésen elfogadottak alapján készült el, ezért szavazásra teszi fel.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja
3/2016.(III.04.) önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Az Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervének és az önkormányzat
2016. évi költségvetésének az elfogadása
Szatmári Kornélia polgármester:
A 2016. február február 11-i soros, nyilvános ülés módosító indítványai beépítésre kerültek a 2016.
évi költségvetési rendeletbe az előterjesztésben részletezettek szerint.
Harta János képviselő:
Elfogadásra javasolom a költségvetési rendeletet, a testület által megszavazott módosító
indítványok bele lettek építve.
Lengyel Imre képviselő:
Az előterjesztés 21. oldalán a rendelet-tervezet 11. §-ában az szerepel, hogy a hivatal költségvetési
egyenlege 4,3 M Ft hiány.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Ez azt jelenti, hogy a múlt évi pénzmaradvány összegét hozták át erre az évre, ezzel gazdálkodik a
hivatal az állami támogatáson felül.
Lengyel Imre képviselő:
Értem ezt, de ez azt jelenti, hogy majd jövőre hozzá kell tenni 4 M Ft-ot a hivatalhoz.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Ez nem biztos még, de megemlítem, hogy az önkormányzat a feladat finanszírozás keretében kap
olyan kiegészítő támogatást, amit a hivatal finanszírozására fordíthat pluszban. Emellett az
önkormányzatnak már évek óta nem kell saját forrást tenni a hivatal költségvetéséhez, noha vannak
olyan hivatalok, akár a környéken is, amelyek az állami támogatáson felül 15-20 M Ft támogatást
kapnak a működésükhöz a fenntartó önkormányzattól.
Lengyel Imre képviselő:
Az előterjesztés 32. oldalának a 20. sorban az szerepel, hogy az előző évi pénzmaradvány 29 M Ft,
noha a múltkori anyagban csak 24 M Ft, hogy lehet ez? Továbbá a 33. oldalon a törvény szerinti
illetményeknél 78.871 E Ft szerepel, az előző költségvetési tervezetben pedig csak 21 M Ft
szerepelt ezen a soron.
Bene László képviselő:
Amiről Lengyel képviselő úr beszél, az a konszolidált költségvetés, amiben együttesen szerepel az
önkormányzat, az óvoda és a hivatal előirányzata, ezért eltérő az összeg.
Lengyel Imre képviselő:
A zöld alap pénzkészlete 2 M Ft-tal szerepelt a költségvetésben, itt azonban csak 1.250 e Ft-tal, mi
ennek az oka? Továbbá miért csökkent ebben a rendelet-tervezetben az iparűzési adóbevétel?
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Bevételeknél 1.250 e Ft-tal szerepel a Zöld Alap ez évre tervezett bevétele (kommunális adó 25%a), a 2.390,-Ft pedig a Zöld Alapban 2015.december 31-én található összeg, ami tartalékként került
tervezésre a költségvetésben. Az iparűzési adóbevétel csökkentésére a szöveges előterjesztésben
kitértek, az önkormányzat működési bevételei között az iparűzési adó azért lett csökkentve 268.194
forinttal, mert átcsoportosításra került az óvoda felhalmozási bevételére.

Lengyel Imre képviselő:
Felolvassa a 2010. december 10-ei jegyzőkönyv polgármester szabadság megváltásával kapcsolatos
részét, azzal a megjegyzéssel, hogy véleménye szerint ezzel az üggyel kapcsolatban óriási
mulasztás történt.
Németh Ilona alpolgármester:
Amit Lengyel képviselő úr kiragadott, az csak egy jegyzőkönyv a sok közül. 12 év összes
jegyzőkönyvét áttanulmányozta, nagyon sok alkalommal foglalkoztak a volt polgármester
szabadságával, a Törvényszék a napokban küldte meg a II. fokú ítéletét, abban az van, hogy a
kialakult helyzetért a képviselő-testület felelős, és ki kell fizetni a kért pénzt.
Fehér József képviselő:
Amikor lejár egy ciklus, akkor a polgármesternek megszűnik a munkaviszonya, ezért akkor ki
kellett volna fizetni a szabadságmegváltását már.
Lengyel Imre képviselő:
Hiányolja a költségvetésből az óvodai udvaros 8 órás munkaviszonyát.
Németh Ilona alpolgármester:
A testület úgy döntött a múlt ülésen, hogy 4 órában foglalkoztatja továbbra is az óvodai udvarost. A
költségvetés részletes, mindenre kiterjedő, minden módosító indítvány belekerült, ez a költségvetés
teljesíthető, ezért jó szívvel ajánlja a testületnek elfogadásra.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja az önkormányzat költségvetési rendeletének, illetve előtte az az Önkormányzat 20172019. évekre vonatkozó középtávú tervéről szóló határozatnak az elfogadását.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
32/2016.(III.03.) Kt. határozat
az Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéről
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az
önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.
1. Saját bevételek:
Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:
Saját bevételek típusa és azon belül az adott
bevételek
a) Helyi adóból és települési adóból származó
bevétel jogcímen belül az érintett bevételek
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
jogcímen belül az érintett bevételek
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
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részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az
érintett bevételek
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett
bevételek
Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)
Saját bevételek 50%-a
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2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
fennálló kötelezettségei
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül
a kötelezettségek
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing
igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a
kötelezettségek
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú
halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett
ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a
kötelezettségek
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)
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Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
4/2016. (III.04.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Hivatal és az óvoda közötti munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

33/2016.(III.03.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gazdasági szervezettel nem
rendelkező, Ádánd Községi Önkormányzat által fenntartott ÁDÁNDI ÓVODA és az
Ádándi

Közös

Önkormányzati

HIVATAL

közötti

munkamegosztás

és

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja.
A munkamegosztási megállapodást a határozat melléklete tartalmazza.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző, intézményvezető
5. Az Önkormányzat és az Ádándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti ingatlan használatba
adási megállapodás
Szatmári Kornélia polgármester:
Megalakult az Ádándi Önkéntes Tűzoltóegyesület, akik kérik, hogy használatba vehessék a régi tűzoltószertár két helyiségét és a meglévő régi tűzoltóeszközöket. Javasolja, hogy a képviselő-testület
adja a tűzoltóegyesület részére a szóban forgó önkormányzati helyiséget.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
34/2016.(III.03.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 1-jétől
határozatlan időre az Ádándi Önkéntes Tűzoltóegyesület (képviseli: Fekete Csaba
egyesületi elnök ) részére az önkormányzat tulajdonát képező Ádánd, a 191 hrsz
alatti ingatlanon önálló épületként álló ún. Tűzoltószertár két helyiségét és a
benne található leltár szerinti tűzoltófelszerelést ingyenesen használatba adja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
6. Egyebek
Szatmári Kornélia polgármester:
Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy március 16-án kezdik meg az Ádánd-Ságvár összekötő út
felújítási munkálatait, az útépítő cég már megkezdte a felvonulását, az ipartelep egy részét
biztosította számukra, hogy az építőanyagot, és a gépeket itt tárolják. Úgy néz ki, hogy a felújítás
szakaszosan folytatódni fog, a Közút intézi az engedélyeket. Az önkormányzattól egy nyilatkozatot
kérnek, hogy a 2012-ben hozott határozatát, melyben az szerepel, hogy két gyalogátkelőhely
megvilágításának költségeit (kb. 600 E Ft) az önkormányzat vállalja, megerősíti. A településen
átvezető út felújításával kapcsolatban már a DRV is érdeklődött, hogy a tervezett körforgalom
közműkiváltásával kapcsolatban mikorra ütemezze a munkákat. Ezzel kapcsolatban kértem a Közút
állásfoglalását, akik azt javasolták, hogy nyugodtan el lehet kezdeni, de ezzel kapcsolatban még
nem sürgős a döntés, ugyanis valószínűleg ebben az évben még nem fog folytatódni az útfelújítás.

Fehér József képviselő:
A közmeghallgatáson felvetették, hogy az Ady E. utca elejére is kellene egy buszforduló, ezt még az
útépítés előtt meg kellene csinálni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ebben a kérdésben is egyeztettem már a Közúttal és a VOLÁN-nal is, az Ady E. utcai
buszfordulóval kapcsolatban az VOLÁN azt mondta, hogy kérvényezni kell a buszforduló
kialakítását, illetve meg kell terveztetni. A Ságvárra irányuló buszjáratokra azt mondták, hogy
gondolkodtak róla, de végül elvetették az ötletet. Kértem tőlük, hogy cseréljék le a buszmegálló
táblákat, erre ígéretet tettek.
Bene László képviselő:
Ha az Ady E. utcában lesz a végállomás, akkor drágább lesz a buszjegy, hiába megy csak 800
méterrel többet a busz, mégis plusz 5 km-es jegyet kell venni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérek a buszforduló tervezésére árajánlatokat. Kérem, hogy szavazzon a testület arról, hogy a
gyalogátkelőhelyek megvilágításával kapcsolatos 2012. évi határozatát a továbbiakban is
hatályában fenntartja.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
35/2016.(III.03.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 2012. június 8-ai
ülésén hozott 47/2012.(VI.08.) Kt. határozatát, mely szerint a képviselő-testület a
településen keresztülhaladó 6403.számú Ságvár – Jut összekötő út 0+000-9+200
km közötti szakaszának a felújításával kapcsolatban vállalja, hogy a település belterületén kialakítandó 2 gyalogos átkelőhely megvilágítását a közvilágítási rendszerén keresztül a szabványhoz igazodó fejlesztéssel biztosítja. A világítás technikai és
E.on által jóváhagyott hálózatra csatlakozási tervet biztosítja és kötelezettséget vállal a kivitelezés költségére is.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
A nagy esők után jelezték az ádándi Katolikus Egyház képviselői, hogy nehéz eljutni a templomig a
sáros úton, az önkormányzat segítségét kérték egy murvás út kialakításához úgy, hogy az anyagot
ők állnák, az önkormányzat, pedig a közmunkásokat biztosítaná. Egy hét leforgása alatt elkészült az
út, pozitív visszajelzések jöttek a lakosság részéről.
Sabakban a kisbolt előtt is befejezték már a térkövezést.
Sabakban az árkok rendbetételét egy lakos megakadályozta az ingatlan előtt, ugyanis az ingatlan
előtt feltöltötte az árkot, tájékoztattam, hogy bejárót csak akkor létesíthet ott, ha megfelelő módon
hídgyűrűt helyez el, azonban erre nem hajlandó.

Lengyel Imre képviselő:
Az árok az önkormányzat tulajdona, a lakos nem lehetetlenítheti el az önkormányzat munkáját.
Szatmári Kornélia polgármester:
Már tájékoztatta az elmúlt ülésen a képviselő-testületet, hogy megváltozott az ivóvízminőség-javító
pályázat benyújtásának a szabálya, a Nemzeti Programirodával együtt lehet ezt a pályázatot az önkormányzatnak benyújtani, az elmúlt ülésen az ezzel kapcsolatos konzorciumi megállapodást is jóváhagyták már. A pályázati kiírás szerint társulások már nem pályázhatnak. Önkormányzatunk tagja
a Tamási székhelyű Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak, azonban nem látom semmiféle további indokoltságát annak, hogy a társulat tagjai maradjunk, és a tagdíjat fizessük. A társulásból való kilépést a társulási megállapodás szigorúan szabályozza, minden
résztvevő önkormányzatnak szavazni kell róla, ezenkívül akár kártérítési összeggel is felléphetnek.
Azonban véleményem szerint az ok, amiért a társulás létrejött, már nem áll fenn, hiszen a társulás
nem adhat be pályázatot.
Németh Ilona alpolgármester:
Mivel az önkormányzatunk a Nemzeti Program Irodával már aláírta a konzorciumi megállapodást,
ezért okafogyottá vált, hogy továbbra is bent legyünk a társulásban, azt javaslom, hogy lépjünk ki
belőle.
Lengyel Imre képviselő:
Javaslom a kilépést.
Bene László képviselő:
A felmondás mellett vagyok, ,azonban utána kellene járni a kilépés feltételeinek előbb.
Fehér József képviselő:
Lépjünk ki a társulásból.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszem fel, hogy önkormányzatunk lépjen ki a Tamási székhelyű Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásból.
7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
36/2016.(III.03.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tamási
székhelyű Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásból
kilép, mivel ez évben megjelent KEHOP-2.1.3 azonosító számú felhívásra Ádánd
település ivóvízminőség-javító programja tárgyában csak a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft-vel kötött konzorciumi együttműködési megállapodás
alapján nyújthatja be támogatási kérelmét, a pályázati kiírás szerint társulások nem
pályázhatnak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Emailben megkeresett egy három gyermekes budapesti család, aki az iránt érdeklődik, hogy biztosít-e az önkormányzat ingyen telket számukra a letelepedéshez, mivel a CSOK igénybevételéhez saját telket nem tudnak felmutatni.
Fehér József – Lengyel Imre képviselők:
Ne foglalkozzanak érdemben ezzel a kérelemmel.
Szatmári Kornélia polgármester:
A TOP-os pályázatok közül a bölcsőde építés és vízkárelhárítási pályázattal kapcsolatban tárgyalt a
DDRFÜ-vel. A bölcsőde pályázat előkészítéséhez a tabi főépítésszel, Filotás Antal építésmérnökkel
vették fel a kapcsolatot, hogy mérje fel a bölcsőde kialakításának a lehetőségeit. Felvetődött a bölcsődével kapcsolatban alternatívaként az óvodában található kis épület felújítása, azonban az építész
szerint ez az épület gazdaságosan nem újítható fel, bontásra érett. Másik lehetőség az óvoda hátsó
részének az átalakítása, illetve az ÖNO épületének a felújítása. A két utolsó lehetőségnél azt kell
nézni, hogy melyik valósítható meg gazdaságosabban, illetve hol működtethető gazdaságosabban az
intézmény. Ezzel kapcsolatban, és további pályázati lehetőségek megbeszélésével kapcsolatban
(húsbolt felújítása, településképet meghatározó épület) szeretné, ha a pénzügyi bizottság pár héten
belül összeülne.
Lengyel Imre képviselő:
Az a javaslatom, hogy ebben a hónapban tartsunk egy falubejárást, ezt már az előző ciklusban is
javasoltam, fontosnak tartom, hogy személyesen menjünk el, és győződjünk meg a település állapotáról. Kérem a Polgármester Asszonyt, hogy szavaztassa meg a javaslatomat.
Szatmári Kornélia polgármester:
Nem gondolom, hogy szavazni kellene, ugyanis részemről semmi akadálya a falubejárás megtartásának.
Lengyel Imre képviselő:
Felolvas egy újságcikket, ami arról szól, hogy egy településen, közmunka keretében járdalapokat
gyártanak. Az a javaslata, hogy próbálkozzanak meg ezzel Ádándon is, a raklapokból lehetne sablonokat csinálni, és járdalapokat gyártani, így azokban az utcákban, ahol a járdalapokat fel kell szedni, és az eltörteket pótolni kell, le lehetne rakni őket.
Szatmári Kornélia polgármester:
El lehetne gondolkodni rajta, már az elmúlt évben sok mindennek utána jártam a közmunka programokkal kapcsolatban, beszéltetem egy település polgármester asszonyával, akik térköveket gyártottak, de az egy hátrányos helyzetű település volt, akinek lehetősége volt a START munkaprogramban
részt venni. Kisüzemi szinten a mi szakértelmünkkel nem tartom gazdaságosan kivitelezhetőnek a
járdalap gyártást.
Harta János képviselő:
A járdalap gyártáshoz gép kell, meg rázó asztal, és a vizet is ki kell építeni hozzá. Véleményem szerint mi nem tudnánk jó minőségű járdalapokat gyártani.
Németh Ilona alpolgármester:
A példaként említett települések a START közmunka program keretében tudtak megfelelő gépeket
vásárolni a járdalap, vagy térkő gyártáshoz. Attól tartok, hogy a mi házilag előállított járdalapjaink
nem lennének megfelelő minőségűek, a közmunkásoknak ehhez nincs sem szaktudása, sem gyakorlata.

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
jegyző

Szatmári Kornélia
polgármester

Fehér József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mater Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

