
1

JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. május 26-án tartott

soros, nyilvános üléséről



2

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.május 26-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

Az ülésről távol maradt: -

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 
Hegyi Lászlóné Ádándi Gyermek-és Családsegítő Szolgálat
Angyal Márta belső ellenőr
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző Ádándi KÖH
Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja

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
vendégeinket.

Megállapítom,  hogy  az  ülés  határozatképes, mert  a  képviselő-testület  megválasztott  7  tagjából
valamennyi 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:
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78/2016.(V.26.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2016.  május  26-ai  soros,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Bene László és Lengyel Imre 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  7  tagja  egyhangúlag,  7  igen,  0  nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

79/2016.(V.26.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2016. május 26-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:

1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése (2015.)
2. Belső ellenőrzésről éves összefoglaló jelentés 
3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
4. Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,
zárszámadási rendelet elfogadása
5. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése
6. Egyebek

6.1.   Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdés újbóli megtárgyalása
6.2.   Együttműködési megállapodási tervezet Drv Zrt-vel
6.3. Pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
6.4. Tanácsadási megbízási szerződés kötése

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.    Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése
(2015.)

Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-
éig átfogó értékelést készít, ami részletesen tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat munkáját is. Meg-
köszöni és nagyra értékeli a gyermekjóléti szolgálat, valamint a szolgálattal együttműködő munka-
társak, intézmények munkáját: védőnő, rendőrség, iskolai, óvodai ifjúságvédelmi felelős. Kérése a
gyermekjóléti szolgálat munkatársához a következő: újabban a médiában hátborzongató történetek-
ről lehet hallani kiskorúakkal kapcsolatban, ezért az a kérése, hogy figyeljenek oda a településen élő
gyermekekre, az érkezett jelzésekre és tegyék meg időben a szükséges lépéseket a gyermekek érde-
keinek védelme érdekében.
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Németh Ilona alpolgármester:
Hány fő jár fogadóórára a gyermekjóléti szolgálathoz? Hány családnál van rendszeresen probléma?
Kéri továbbá, hogy a jelzőrendszer tanácskozását úgy szervezzék, hogy azon a gyermekorvos is
részt tudjon venni.

Fehér József képviselő:
Meg tudja-e oldani a gyermekjóléti szolgálata családok problémáit?

Hegyi Lászlóné Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója:
Természetesen odafigyelnek a településen élőkre. Vele olyan még nem fordult elő, hogy nem enged-
ték volna be egy családhoz. Változó, hogy hetente hány fő keresi fel a szolgálatot, van aki hetente
háromszor jön, van, aki ritkábban. Havi három találkozó van előírva. Van olyan probléma, amiben
rögtön segíteni tudnak, de van olyan, mikor hosszú folyamat a változás, pici lépésekben tudnak ha-
ladni.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta a beszámoló elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

80/2016.(V.26.) Kt. határozat

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997.  évi  XXXI.  törvény  96.  §  (6)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat

jogszabályban  kötelezően  előírt  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ellátásáról

készített 2015. évi átfogó értékelést megtárgyalta, s azt jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  átfogó  értékelést  küldje  meg  a  Somogy  Megyei

Kormányhivatal  részére

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Baumann Anita Gabriella jegyző 
 Határidő: a gyámhivatal értesítésére – június 5.

2. Belső ellenőrzésről éves összefoglaló jelentés 

Szatmári Kornélia polgármester:
Köszönti Angyal Márta belső ellenőrt. Megkéri, hogy szóban foglalja össze az írásos jelentését.

Angyal Márta belső ellenőr:
A hatályos jogszabályok szerinti tartalommal készült az éves összefoglaló jelentés. Az önkormány-
zatnál kettő, a hivatalnál egy ellenőrzés volt a múlt évben. Az önkormányzati ellenőrzés során érint-
ve volt az óvoda is. A normatívákat ellenőrizte, valamint pénzügyi ellenőrzés volt, itt tapasztalt hi-
ányzó szignókat, ellenjegyzéseket a bizonylatokon. 

Fehér József képviselő: 
Ezek a hiányosságok máskor is felmerültek.
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Angyal Márta belső ellenőr:
Ez egy hiányosság, de ettől még nem kell azt mondani, hogy rossz volt a munkavégzés. Kis szerve-
zetről van szó, nehéz elkülöníteni a gazdálkodási jogköröket. Ezek a szabályok egy nagy apparátus-
ban működhetnek tökéletesen. Ami fontos, hogy semmiféle visszaélés gyanúja nem merült fel.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a belső ellenőrzési jelentést.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

81/2016.(V.26.) Kt. határozat

A képviselő-testület az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal és Önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést  megtárgyalta, az
elfogadja. 

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerinti

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerültek különböző kérdések, sikerült-e ezeket tisztázni?

Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja:
Azzal egészítené ki, hogy most kapta meg a novemberben elfogadott rendelet módosítást, így az itt
megkapott anyagok alapján azt gondolja, hogy a rendelet módosítás rendben van. Észrevételei ami-
att voltak, hogy az eredeti rendeletet vette alapul, a módosítást csak később kapta meg. 

Szatmári Kornélia polgármester:
A tájékoztatás hiányosságait fel kell számolni, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. 
Szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
döntést hozta:

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a módosításáról.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.  Beszámoló  az  Önkormányzat,  a  Hivatal  és  az  Óvoda  2015.  évi  költségvetésének
végrehajtásáról, zárszámadási rendelet elfogadása
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Szatmári Kornélia polgármester:
Több fórumon beszéltem már részletesebben a tavalyi év teljesítéséről, így most különösképp nem
térnék ki a  részletekre. A múlt évet pozitívan zártuk, több pályázatot is nyertünk (konyha, adósság-
konszolidációs pályázat, egészségügyi pályázat). 

Dobár Ferencné Pénzügyi Bizottság tagja:
A Pénzügyi Bizottság tagjaként a hivatal pénzügyesével a végszámokat megnézték, összehasonlítot-
ta  a  kincstár  felé  elküldött  anyaggal.  Észrevette  és  jelzi,  hogy a  felhalmozási  táblába  (testületi
anyag) becsúszott egy összeadási hiba, ezt korrigálni kell.

Fehér József képviselő:
Nagy nehezen helyre lettek hozva a múlt hiányosságai, nagyon ajánlja a jövőben a „négy szem” el-
vének a használatát, hogy hibák ne fordulhassanak elő.

Lengyel Imre képviselő:
Nem találja a bevételeknél, hogy 2015-ben mennyi adókintlevőség lett behajtva? Szükség van-e az
adóvégrehajtási társulásra? Lehet, hogy jobban járnának, ha a kintlevőséget a NAV-nak adnák át be-
hajtásra.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Nincs külön soron kimutatva a befolyt adókintlevőség.

Szatmári Kornélia polgármester:
A környéken mi nálunk a legalacsonyabb összegű a kivetett adó.

Szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
döntést hozta:

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja

8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése

Szatmári Kornélia polgármester:
Az Államkincstár  tavaly év végén kezdte  meg az ellenőrzést.  Az ellenőrzés  nagyon alapos,  de
konstruktív volt és a javító, segítő szándék vezette az ellenőröket. Volt pár kifogás, aminek a javítá-
sa hosszabb időt vesz igénybe, de idén decemberig kaptak határidőt a hiányosságok kiküszöbölésé-
re. Az ellenőrzés jó iskola, jó tapasztalat volt.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Intézkedési terv készült az ellenőrzési jelentés javaslatai alapján, felelősök, határidő meghatározásá-
val mindegyik intézmény vonatkozásában. Kéri, hogy hagyja jóvá a testület az intézkedési terveket.
Itt ragadja meg az alkalmat, hogy elmondja, hogy a hivatal állományában a pénzügyesek között a
legnagyobb a fluktuáció. Most is elmegy egy pénzügyes, mivel a versenyszférában jóval magasabb
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fizetést kínáltak a számára. A hónap végén a szociális ügyintéző is elmegy, aki az adóügyekkel is
foglalkozott. A távozó kollégák pótlása nehéz, ugyanis a munka felelősségteljes, azonban a bérezés
a hivatalban nagyon alacsony. Pénzügyest a legnehezebb találni, mivel a  munkához megfelelő vég-
zettség és gyakorlat is szükséges. Akinek pedig ez megvan, az nem jelentkezik ide, főleg ennyi bé-
rezésért nem. Az elmúlt években folyamatos emberhiány és cserélődő kollégák jellemezték a hiva-
talt, ilyen körülmények között nehéz megfelelni az egyre fokozódó követelményeknek.

Fehér József képviselő:
Ha ilyen nehéz megfelelő pénzügyest találni, akkor miért nem gondolkodnak el a könyvelés kiszer-
vezéséről.

Baumann Anita Gabriella jegyző
Érdekes, hogy most veti fel ezt a javaslatot a képviselő úr, mert pont most kaptak egy ajánlatot a
könyvelő programot biztosító cégtől arra vonatkozóan, hogy könyvelést is végeznének. Egyelőre az
önkormányzat könyvelésének átadásán gondolkodik, ez nettó 80 e Ft lenne havonta. Ebben az év-
ben belevágnának, év végén pedig értékelnék, hogy megy így a munka.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel  Magyar Államkincstár által  végzett  2015. költségvetési  év szabályszerűségi
pénzügyi ellenőrzés tárgyban lefolytatott vizsgálat megállapításainak és azok alapján készült intéz-
kedési tervek elfogadását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

82/2016.(V.26.) Kt. határozat

1. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ádánd Községi Önkormányzatnál, az Ádándi

közös Önkormányzati  Hivatalnál  és  az  Ádándi  Óvodánál  a  Magyar  Államkincstár  által  végzett

2015.  év  Költségvetési  év  Szabályszerűségi  pénzügyi  ellenőrzés  tárgyban  lefolytatott  vizsgálat

megállapításait megtárgyalta, azokat tudomásul vette.

2. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ádánd Községi Önkormányzatnál, az Ádándi

közös Önkormányzati  Hivatalnál  és  az  Ádándi  Óvodánál  a  Magyar  Államkincstár  által  végzett

2015.  év  Költségvetési  év  Szabályszerűségi  pénzügyi  ellenőrzés  tárgyban  lefolytatott  vizsgálat

megállapításai alapján Intézkedési Tervet fogad el a hiányosságok megszüntetése érdekében.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Baumann Anita Gabriella jegyző, Szabó Attiláné óvodavezető és az intézkedé-
si tervben megjelölt további személyek

6. Egyebek

6.1.   Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdés újbóli megtárgyalása
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Szatmári Kornéli polgármester:
A kistérség településeinek a többsége már döntött a Siókomban való tulajdonuk eladásáról, majd
felmerült, hogy inkább a Zöldfok Nrsz-han adjuk el a részünket. Az ezt követő kistérségi ülésen
Siófok polgármestere úgy nyilatkozott, hogy ő még nem lát tisztán ez ügyben, ezért Siófok nem
adja el a tulajdonrészét a Zöldfok Nrszh-nak. Így a kérdésben való döntés Ádánd részéről ezzel
okafogyottá  vált.  A kistérségi  ülésen  a  Konzorciumba  a  siófoki  kistérség  részéről  a  siófoki
polgármestert delegálták. Én a magam részéről azért tartózkodtam, mert erről testületi döntés még
nem volt. Javaslom napoljuk el ennek a témának a további tárgyalását, mert úgy tudom  Siófok is
csak június 30-áig fog döntést hozni.

Bene László képviselő:
Ha megmarad a Siókom, akkor az önkormányzatoknak kell finanszírozni a veszteségüket.

Fehér József képviselő:
Helyeslem, ha június végéig várunk a döntéssel.

6.2.   Együttműködési megállapodási tervezet Drv Zrt-vel

Szatmári Kornélia polgármester:
A DRV Zrt küldött az önkormányzatnak egy együttműködési megállapodás tervezetet, ami a Gördü-
lő Fejlesztési Terv teljesítésére, a vagyonérték-nyilvántartás vezetésére, a használati díj mértékének
és  felhasználásával  történő  elszámolás  értelmezésére  vonatkozik.  Tulajdonképpen  az  a  lényege,
hogy az eszközhasználati díjat (megjegyzi, hogy a múlt évit sem teljesítették) nem fizetnék ki, ha-
nem beszámítanák az adott évi felújítási munkák ellenértékébe. Nem támogatja, hogy a testület így
döntsön.

Németh Ilona alpolgármester:
Ő sem támogatja az együttműködési megállapodás elfogadását. A DRV Zrt utalja át az eszközhasz-
nálati díjat és az önkormányból abból fizesse ki, a megrendelt munkákat.

Fehér József képviselő:
Nem javasolja a megállapodás elfogadását.

Lengyel Imre képviselő:
Nem szabad megengedni, hogy ne utaljanak eszközhasználati díjat. A tartozásaikat rendezzék. Elég
pazarlóan működtek eddig. Arra meg nincs pénzük, hogy a vízműnél és a medencénél levágassák a
méteres gazt.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodás elutasítását.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:

83/2016.(V.26.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DRV Zrt által

ajánlott együttműködési megállapodás tervezetet, ami a Gördülő Fejlesztési Terv

teljesítésére, a vagyonérték-nyilvántartás vezetésére, a használati díj mértékének
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és  felhasználásával  történő  elszámolás  értelmezésére  vonatkozik  és  úgy

határozott, hogy azt nem fogadja el.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

6.3. Pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Szatmári Kornélia polgármester:
Idén is megjelent a pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. Lehet pályázni a belterületi járdák felújítására is. Múlt évben sikertelenül pályáztunk a Lehel ut-
cai és a Petőfi utcai járdák felújítására, javasolom, hogy ezeket adjuk be idén újra. Figyelembe véve
már folyamatban lévő pályázatainkat és a már vállalt önerő mértékét másra ne pályázzunk most, ha-
nem készítsük elő ezen pályázaton belül más, jövőre megvalósítandó pályázati célokat (pl. orvosi
rendelő bővítése). A pályázat benyújtási határideje 2016. június 2.

Fehér József képviselő:
Egyetért vele, hogy a két járda felújítására pályázzanak.

Lengyel Imre képviselő:
A Lehel utcai járda helyett inkább a Zrínyi utcai járdát újítsák fel, mert ott nem lehet közlekedni.

Németh Ilona alpolgármester:
A sabaki járda újra lett rakva, kétszer ki lett tisztíttatva a közmunkásokkal. Ez a testület Sabakot
nem felejtette el, idén pl. a sabaki kisbolt előtt térköveztek és a boltot újították fel.

Fehér József képviselő: 
Amit Lengyel képviselő mond azzal egyetértek, de most erre a két járdára van előkészített árajánla-
tunk. Javasolom írják össze, hogy ezután mely járdákat és milyen sorrendben kell felújítani.

Szatmári Kornélia polgármester:
Ezzel egyetértek, elő kell készíteni a többi pályázatot. Ahogy említettem az egészségügy fejlesztésé-
re is lehet majd pályázni, de ahhoz már engedélyes tervek kellenek. Szavazásra teszem fel a tárgyalt
pályázat benyújtását és az önerő biztosítását az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:

84/2016.(V.26.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  pályázatot  kíván benyújtani

Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  3.

melléklet  II.  3 .  pont  a),b.)  és  c.)  pontok szerinti  „Önkormányzati  feladatellátást

szolgáló fejlesztések  támogatására” kiírt  pályázaton a  település  járdáinak (  Lehel

utca, Petőfi utca) felújítására, az alábbiak szerint:
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Utca, ahol a járda v.
járdaszakasz

található

HRSZ Bruttó költség Támogatási igény
85%

Saját erő
15%

Petőfi  utca  nyugati
oldala   (Széchenyi
utca  és  Árpád  utca
közti szakasza) 

681 4.026.225,-Ft 3.422.291,-Ft 603.934,-Ft

Lehel  utca  keleti
oldala  (Árpád utca és
Kinizsi  köz  közti
szakasza)

101 5.606.148,-Ft 4.765.226,-Ft 840.922,-Ft

Összesen 9.632.373,-Ft 8.187.517,-Ft 1.444.856,-Ft

A képviselő-testület  a  pályázathoz  szükséges  15% saját  erőt  (1.444.856,-Ft-ot)
fejlesztési tartalékának a terhére biztosítja.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására,  a
szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: pályázat benyújtására 2016. június 2.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

6.4. Tanácsadási megbízási szerződés kötése

Szatmári Kornélia polgármester:
A viziközmű társulat átadás-átvéti eljárását le kell bonyolítani, ehhez szakértő segítségét szeretné
igénybe venni, mert kételyek és kérdések merültek fel ezzel kapcsolatban a viziközmű társulat záró
közgyűlésén hallottak alapján. A testületnek az előterjesztésben bemutatott szakértő sok viziközmű
társulat alakításában és működtetésében vett részt, javasolja, hogy őt bízzák meg.

Szavazásra teszi fel a tanácsadási szerződésmegkötését az előterjesztés szerint, egy hónap időtar-
tamra, azzal, hogy a hosszabbításáról a szerződés lejártát követően döntenek majd.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

85/2016.(V.26.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Turóczi  Judit   egyéni

vállalkozót   a  „Szennyvízelvezetés-  és  kezelés  problémáinak  megoldása  Ádánd

településen  a  csatornahálózat  kialakításával  és  szennyvíztelep  építésével  KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0025  azonosító  számú   és megnevezésű   megvalósult  projekthez

kapcsolódó  tanácsadással,  konkrétan  a  beruházáshoz  szükséges  önerő  egy  részének

megteremtéséhez és beszedéshez megalakult és időközben elszámolási eljárás keretében

megszűnő  Ádándi  Szennyvízelvezető  Társulat  átadás-átvételével  és  azt  követő
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feladatokkal kapcsolatosan. A megbízás 2016. május 20-ától 2016.június 20-áig tart, ezt

követően újra tárgyalják. A megbízási díj nettó 200.000,-Ft + Áfa.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

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

           

 
          Bene László                  Lengyel Imre

jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


