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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. március 10-én tartott

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

2016.március 10-én 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 
Pápai László roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A lakosság részéről megjelent: 0 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  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 Bene László 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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39/2016.(III.10.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2016. március 10-ei rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Fehér József és Bene László képviselőket megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérem  a  meghívóban  szereplő  napirendek  elfogadását  azzal  a   kiegészítéssel,  hogy  a  a  3.
napirendnél  nemcsak  a  bölcsőde,  hanem  a  csapadékvízelveztés  pályázat  előkészítéséről  is
tárgyaljanak.

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:

40/2016.(III.10.) Kt. határozat

A képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  2016.  március  10-ei
rendkívüli nyilvános ülés   napirendjét:

1.  Dunántúli  Regionális  Vízmű  Zrt. Siófok  Tájékoztatás  a  korábban  ki  nem  számlázott
szolgáltatással kapcsolatban
2.  NHSZ Kft ajánlata
3. Pályázat előkészítés – bölcsőde, csapadékvízelvezetés
4. Elvi nyilatkozat Hetyei templom-rom területének megvásárlásáról

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.   Siófok Tájékoztatás a korábban ki nem számlázott szol-
gáltatással kapcsolatban

Szatmári Kornélia polgármester:
A Drv Zrt  szeretné  visszamenőlegesen érvényesíteni  a  lakosok felé  a  csatorna  díjat,  ugyanis  a
szennyvíz rendszer üzemeltetését 2014. november 28-án megkezdte, de az Energia Hivatal 2015.jú-
lius 24-étől állapította csak meg a díjakat, melyeket visszamenőlegesen nem lehet alkalmazni. A
Drv a díjnélküli időszakra is érvényesíteni szeretné a követelését, hiszen a szolgáltatást elvégezte. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól azt az állásfoglalást kapta, hogy az előzetes szolgáltatás nyújtá-
sáért ellenértéket igényelhet a szolgáltató.
A Drv azzal kereste meg az önkormányzatot és kérte, hogy álláspontját március 15-éig írásban je-
lezze (ezért is került sor rendkívüli ülés összehívására), hogy átvállalja-e a lakossági díjakat. Ez 7-8
millió Ft lenne. Ekkora összeget az önkormányzat nem tud kifizetni, az eszközhasználati díjból pe-
dig csak akkor lehetne megtenni, ha azt visszapótolnánk.

Németh Ilona alpolgármester:
Arról kell döntenünk, hogy átvállaljuk-e a lakossági díjakat. A Drv-nek kellett volna sürgetni a díj-
megállapítást. Nem arról kell dönteni, hogy kérhetik-e lakosságtól visszamenőleg vagy nem, hanem
arról, hogy az önkormányzatunk át tudja-e vállalni.
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Fehér József képviselő:
Ha ki lehetne fizetni az eszközhasználati díj terhére, akkor azt mondanám, hogy vállaljuk át, de sa-
ját pénzből ennyit nem tud kifizetni az önkormányzat. A DRV jogosan kéri a követelést, a lakosság-
nak nyújtott szolgáltatást ki kell fizetni.

Bene László képviselő:
Nap, mint nap kérdezték az emberek, hogy mikor küldik a szennyvízdíjat is tartalmazó csekkeket. A
Drv-nek az Energiahivatallal kell ezeket a kérdéseket tisztázni.

Szatmári Kornélia polgármester:
Nekem is az a véleményem, hogy ekkora összeget nem tudunk átvállalni, ezért ezt teszem fel szava-
zásra.

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

41/2016.(III.10.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  DRV  ZRT

szennyvíközmű-rendszerrel  kapcsolatos  előzetes,  ki  nem  számlázott

szolgáltatás során (2014.november 28. – 2015. július 24.)  felmerült költségeit

nem tudja átvállalni.

Határidő: a DRV értesítésére március 11.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2. NHSZ Kft ajánlata

Szatmári Kornélia polgármester:
Több alkalommal megkereste az önkormányzatokat a Siokom Nkft., hogy az önkormányzatok pó-
tolják a veszteségeit. Ádánd nem tudott fizetni, kivéve múlt év végén egy alakalommal, egy kisebb
összeget. Siófok városa 146 millió ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a cégnek. Az NHSZ Zöldfok Zrt
megoldási javaslatot terjesztett elő Siófok Város Önkormányzatának a Siókom Nkft. pénzügyi hely-
zetének megoldására,  a  Siókom Nkft  üzletrészének megvásárlására  útján.  Siófok Polgármestere
megkereste  a  Dél-Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  tagönkor-
mányzatait  azzal,  hogy kizárólag  abban  az  esetben  kíván  az  NHSZ Kft  javaslatáról  tárgyalni,
amennyiben a Siókom Nkft. 50%-os tulajdonosa a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás névértéken értékesíti Siófok Város Önkormányzata részére az üzletrészét.
Javaslatom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel és értékesítsük Siófok részére az üzletrészünket.

Fehér József képviselő:
Egyetértek a javaslattal.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszem fel az előterjesztett javaslatot.
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7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0, nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

42/2016.(III.10.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva a Dél-balato-

ni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökének tájé-

koztatását az NHSZ Zöldfok Zrt-nek a Siókom Nkft pénzügyi megoldására tett

ajánlatáról a következők szerint alakította ki álláspontját:

A képviselő-testület támogatja és egyetért az NHSZ Zöldfok Zrt javaslataival,

köztük azzal a javaslattal, hogy a  Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálko-

dási Önkormányzati Társulás névértéken értékesítse Siófok Város Önkormány-

zat részére az üzletrészét.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

3.   Pályázat előkészítés – bölcsőde, csapadékvízelvezetés

Szatmári Kornélia polgármester:
A múlt héten egyeztető megbeszélésen vettem részt a jegyzőnővel és a tervezővel a Kaposváron  a
DDRFÜ-vel a TOP-os pályázatok előkészítésével kapcsolatban. A csapadékvízelvezetéssel kapcso-
latos pályázat elkészítésére már meg lehet kötni a megbízási szerződést. Kéri, hogy ezt hagyja jóvá
a képviselő-testület.

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

43/2016.(III.10.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel

a TOP 2.1.3-15 kódszámú „Települési vízrendezés” című pályázat projekt-elő-

készítő tanulmányának elkészítésére megbízási szerződést köt.  Felhatalmazza

a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester
A bölcsőde pályázattal kapcsolatban a tervező árajánlatot adott a tervdokumentáció elkészítésére. A
kaposvári egyeztetésén kiderült, hogy el kell vetni azt az elképzelést, hogy az óvoda épületében ala-
kítsanak ki egy bölcsődei részt, ugyanis ebben az esetben az óvoda egész épületét újra kellene szi-
getelni, ablakokat kellene cserélni mindenhol, mert az épület jelen formájában nem felelne meg az
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energetikai követelményeknek, amit a pályázat támaszt, a pályázható pénz azonban mindenre nem
lenne elegendő. A pályázatban 6,2 millió ft-ot adnak gyerekenként, 12 gyerekkel terveznék a böl-
csődét. Ebből a pénzből tudnának új, önálló épület építésében gondolkodni, a meglévő kisépület
bontása mellett.

Németh Ilona alpolgármester:
Az óvoda melletti telkek hátsó kertjéből megvehetne egy darabot az önkormányzat és akkor na-
gyobb lenne az óvoda területe. A bölcsődét máshol nehezen tudnám elképzelni, mint az óvoda terü-
letén belül, hiszen központi helyen van, a szülők és a működtetés szempontjából is előnyösebb, ha
egy helyen van az óvoda és a bölcsőde.

Szatmári Kornélia polgármester:
A bölcsőde létesítéséről, esetleges telekvásárlás és telekegyesítés lehetőségével egyeztetnek az épí-
téshatósággal.  Javslom,  hogy bízzuk  meg  a  tervezőt  a  munkával,  amennyiben  az  építésnek  az
egyeztetés alapján nem lesz akadálya.

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

44/2016.(III.10.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, amennyiben az óvoda terü-

letén (hrsz:51) új épület építésével bölcsőde kialakítható, megbízza Filotás An-

tal  építészmérnököt  az  építési  engedélyezési  terv  elkészítésével  bruttó

330.000,-Ft összegért, valamint megbízza a szükséges tanúsítványok, szakértői

vélemények  beszerzésével, melyeknek költségeit szintén biztosítja a költség-

vetéséből.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

4. Elvi nyilatkozat Hetyei templom-rom területének megvásárlásáról

Szatmári Kornélia polgármester: 
Még múlt évben megkerestem a Nemzeti Földalap Kezelőt az ügyben, hogy jelezzem, hogy önkor-
mányzatunknak szándéka, hogy a hetyei templomrom fel legyen újítva és látogathatóvá tegyünk.
Kértem, hogy segítsenek ebben, hogy ha lesz kiírva pályázat, akkor pályázhassunk, mert azt csak
akkor tudjuk megtenni,  ha a  mi tulajdonunk. Sokáig nem válaszoltak,  így februárban felhívtam
őket. Azt javasolták, hogy nyilvánítsa ki az önkormányzat elvi vételi szándékát a 083/2 hrsz-on ta-
lálható állami tulajdonú ingatlan megvásárlása iránt, melyen az Árpád kori templomrom található.
Árat nem tudtak még mondani, de bízik benne, hogy kedvező áron megkaphatják.

Szavazásra teszem fel az elvi vételi szándék kinyilvánítását a 083/2 hrsz-on található állami tulajdo-
nú ingatlan megvásárlása iránt.
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7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0, nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:

45/2016.(III.10.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi szándékát fejezte ki a

település külterületén, a 083/2 hrsz-on található állami tulajdonú ingatlan meg-

vásárlása iránt, melyen egy Árpád kori templomrom található.  Önkormányza-

tunk szándéka, hogy ha birtokba kerül, akkor pályázik a rom renoválására és

látogathatóvá tételére.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelemszerű

Szatmári Kornélia polgármester: 

Javaslom, hogy a múlt ülésen felvetett falubejárás időpontja 2016. március 30. 15.00 óra legyen.

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

           
 
                    Fehér József                 Bene László

jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


