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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. március 31-én tartott

soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.március 31-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

Az ülésről távol maradt: Mater Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 
Tóth Sándor György osztályvezető Siófoki Járási Hivatal
Pápai László roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A lakosság részéről megjelent: 2 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-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 

SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Lengyel Imre 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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46/2016.(III.31.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2016.  március  31-ei  soros,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Németh Ilona és Lengyel Imre képviselőket megválasztotta.

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:

47/2016.(III.31.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2016. március 31-ei soros,
nyilvános ülés napirendjét:

1. Járási Munkaügyi Központ beszámolója tevékenységéről
Meghívott: Tóth Sándor Munkaügyi Központ vezető 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelése
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

3. Ádánd település ivóvízminőség-javító programjával kapcsolatos felhatalmazás
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

4. Ajánlattételi felhívás elfogadása
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

5. Étkezés nyersanyagnormáinak és térítési díjainak a felülvizsgálata
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

6. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2016/17 nevelési évre
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

7. Közös Önkormányzati Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának a jóváhagyása
Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

8. Járdaépítés a Széchenyi utcában
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

9. Egyebek
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Járási Munkaügyi Központ beszámolója tevékenységéről
Meghívott: Tóth Sándor Munkaügyi Központ vezető 

Szatmári Kornélia polgármester:
Köszönti Tóth Sándort, a Siófoki Munkaügyi Központ vezetőjét. Mielőtt átadja neki a szót, kiemeli,
hogy a Munkaügyi Központ nagyon fontos munkát végez, az önkormányzatot legközelebbről a köz-
foglalkoztatás érinti, a közfoglalkoztatottak az önkormányzat számára hasznos munkát végeznek. 

Tóth Sándor   G  yörgy osztályvezető Siófoki Járási Hivatal:
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Megköszöni a meghívást és átadja Dr. Huszárné Dr. Bodor Tünde Járási Hivatalvezető üdvözletét.
Kiemeli, hogy jónak tartja a Járási Hivatal és az Önkormányzat együttműködését. Ezt követően is-
merteti a képviselő-testülettel az írásban is rendelkezésükre bocsájtott előterjesztését. 

Fehér József képviselő:
Úgy tudja, hogy van olyan szabály, hogy aki valamilyen munkanélküli ellátást kap, azt 30 napig kell
közfoglalkoztatottként foglalkoztatni, ahhoz, hogy továbbra is kaphassa az ellátását. 

Tóth Sándor   G  yörgy osztályvezető Siófoki Járási Hivatal:
Nem feltétlenül közfoglalkoztatásban kell tölteni azt a 30 napot, ez történhet a munkaerő piacon is,
vagy akár önkéntes munkavégzéssel is lehet teljesíteni. Az ügyfél figyelmét erre az ellátást megálla-
pító határozatban minden esetben felhívják. 

Lengyel Imre képviselő: 
A Járási Hivatal területén hol a legmagasabb a munkanélküliség? Hány munkavállaló ment ki ebből
az országból külföldre dolgozni? Továbbá a közfoglalkoztatás keretében milyen pályázati lehetősé-
gek vannak beruházásokra? 

Tóth Sándor   G  yörgy osztályvezető Siófoki Járási Hivatal:
Nem akar konkrét települést megnevezni a járásból, de elmondhatja, hogy minél távolabb van egy
település a Balatontól, annál nagyobb a munkanélküliség. Arra nem tud válaszolni, hogy hány mun-
kavállaló ment ki az országból, erre vonatkozóan nincsenek adatai, hiszen közülük nem mindenki-
vel van kapcsolatban a munkaügyi központ. A járási Start Mintaprogramon belül lehetne beruházá-
sokat megvalósítani, azonban ez csak a hátrányos helyzetű települések számára adott, Ádándra nem
vonatkozik, mivel az nem hátrányos helyzetű település. Megemlíti azonban, hogy a járási közfoglal-
koztatási programon belül lehetőség van a foglalkoztatással kapcsolatos közvetlen költségek (pl.
eszközök, anyagok) támogatására. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
Megköszöni Tóth Sándornak az alapos, és mindenre kiterjedő beszámolót. 

Tóth Sándor György osztályvezető távozik a képviselő-testület üléséről. 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelése
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

Szatmári Kornélia polgármester:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. elkészítette a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonértékelést. Megnyitja a vitát felette.

Lengyel Imre képviselő:
Véleménye szerint alulértékelték a vagyont.

Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri a testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként megismert vagyonértékelést és az abban sze-
replő vagyonleltárt az előterjesztett határozati javaslat szerint fogadja el, továbbá javasolja, hogy
nyilvánítsa ki a képviselő-testület, hogy az önkormányzat előreláthatólag igénybe kívánja venni a
DRV Zrt viziközmű vagyonra vonatkozó vagyon-nyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatását.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi ha-
tározatot hozta:
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48/2016.(III.31.) Kt. határozat

1.

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő
víziközművekre vonatkozó,  a Dunántúli  Regionális  Vízmű Zrt.  által  elkészített
vagyonértékelést,  továbbá  az  abban  szereplő  vagyonleltárt  elfogadja.  Ádánd
Község  Önkormányzata  a  vagyonértékelésben  szereplő  adatokat  a  víziközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM
rendelet 2. §  (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-jei
fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték nettó 715.599.367
Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június
30-ai  fordulónappal  elkészített  vagyonértékeléssel  került  megállapításra  a
vagyonértékelésben  rögzítettek  szerint,  amely  vagyon  elemeinek  új  bekerülési
értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban
2016.  január  1-jével  valósul  meg  oly  módon,  hogy  a  2015.  június  30-ai
fordulónappal megállapított vagyonérték  a 2015. július 1. - december 31. között
aktivált  beruházásokkal,  illetve  egyéb  változásokkal  módosításra  kerülnek.  A
2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték
alapján került megállapításra. 

2.

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  az
önkormányzat  előreláthatólag  igénybe  kívánja  venni  a  DRV  Zrt  viziközmű
vagyonra  vonatkozó  vagyon-nyilvántartás  vezetésére  vonatkozó  szolgáltatást,
felhatalmazza a polgármestert az előzetes szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Ádánd település ivóvízminőség-javító programjával kapcsolatos felhatalmazás
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

49/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy
dönt,  hogy a   KEHOP-2.1.3  azonosító  számú  Ádánd  település  ivóvízminőség-
javító  programja projekt  megvalósítása  érdekében  jelen  határozat  melléklete
szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szatmári  Kornélia  polgármestert  a
Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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4. Ajánlattételi felhívás elfogadása
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester: 
A képviselő-testület megkapta az előterjesztésben az ajánlattételi felhívást, és a hozzá kapcsolódó
részletes műszaki dokumentációt, a felhívásokat április 1-jén küldi ki a közbeszerzési tanácsadó, a
kiküldött anyaghoz képest egy változtatás lesz, még pedig az, hogy a bontás időpontja április 18-a
helyett április 19. 

Németh Ilona alpolgármester: 
A felhívást és a közbeszerzési dokumentációt  - a közbeszerzési törvény szabályai szerint - megbí-
zott közbeszerzési szakértő készítette el, javasolja azt elfogadni, bízik benne, hogy májusban el tud-
ják kezdeni majd a munkálatokat. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
A pénzügyi bizottság a múlt héten ülésezett és négy céget javasolt meghívni a közbeszerzésre, a bi-
zottság javaslatát tartalmazó lista a képviselők részére kiosztásra került. Kéri, hogy döntsön a testü-
let a közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívását és dokumentáció elfogadásáról, 
valamint arról, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolt ajánlattevőket hívják meg az eljárásra.

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

50/2016.(III.31.) Kt. határozat

„Az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő konyha felújítása és korszerűsítése”  tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás, dokumentáció elfogadásáról

1.
Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete„Az  önkormányzat
tulajdonában  és  üzemeltetésében  lévő  konyha  felújítása  és  korszerűsítése”
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindítását  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII. törvény 115.§-a alapján, jóváhagyja.

2.
Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   „Az  önkormányzat
tulajdonában  és  üzemeltetésében  lévő  konyha  felújítása  és  korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a határozat
1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3.
Az  ajánlattételi  felhívás  és  dokumentáció  a  következő  ajánlattevők  részére
kerüljön kiküldésre:

a.) ÖKOBAU Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 8600 Siófok, Vak Bottyán
u. 38., Adószám: 10490086-2-14.

b.)  AKVA  PLAST  Tetőszigetelő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  8656
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Nagyberény, Pacsirta utca 22., Adószám: 10430130-2-14.

c.)  "Kiss-Magyar  Építő"  Építőipari  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt
Felelősségű Társaság, 8600 Siófok, Fő tér 3. II. em. 5., Adószám: 11234274-2-14.

d.)  "FŰZFŐ-ÉPÍTŐ"  Kivitelező,  Tervező  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű
Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Fűz utca 10., Adószám: 13503118-2-19.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

5. Étkezés nyersanyagnormáinak és térítési díjainak a felülvizsgálata
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A képviselő-testület  munkaterve  és  a  jogszabályi  előírások  szerint  is  minden  évben  felül  kell
vizsgálni a szociális és gyermekétkezés nyersanyagnormáit és térítési díjait. Az élelmezésvezető és
a  hivatal  pénzügyi  ügyintézőjének  számításai  alapján  azt  a  javaslatot  terjesztettük  a  képviselő-
testület  elé,  hogy a szociális  és gyermekétkezés nyersanyagnormái és térítési  díjait  ne emeljük,
azokat  változatlan  formában  hagyjuk  meg.  Az  iskolai,  óvodai  térítési  díjak  összegét  a
gyermekvédelmi  gondoskodásról,  és  a  gyermekek  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásáról  szóló
11/2006.  (V. 26.)  önkormányzati   rendeletünk tartalmazta.  Ez a tíz  éves rendelet  azonban mára
„kiüresedett”,  a  pénzbeli  ellátások jogszabályi  változások miatt  (pl.  rendkívüli  vagy rendszeres
gyermekvédelmi  támogatás)  hatályon  kívül  lettek  helyezve,  vagy  át  lettek  emelve  a  szociális
rendeletbe (pl. beiskolázási támogatás), ezért a rendelet hatályon kívül helyezését és a térítési díjak
– összegükben változatlan formában -  önálló rendeletben történő szabályozását javasoljuk.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat és rendelet elfogadását.

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

51/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  szociális
étkeztetés nyersanyagnormáit és intézményei térítési díjait és úgy határozott, hogy
a  a  helyi  szociális  rendeletben  2015.  március  1-jétől  megállapított  intézményi
térítési díjakat változatlan formában tovább alkalmazza.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
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5/2016.(IV.01.) önkormányzati  rendeletét
                

a gyermekétkeztetés térítési díjairól.

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2016/17 nevelési évre
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.

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

52/2016.(III.31.) Kt. határozat

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 2016/17 nevelési évre

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvodába történő, a
2016/2017.  nevelési  évre vonatkozó beiratkozás  időpontjait  az  alábbiak szerint
határozza meg: 2016. április 20. 8.00 – 16.00 óráig, 2016. április 21. 8.00-16.00
óráig.

Felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  döntésről  értesítse  az  óvodát,  és  gondoskodjon  a
beiratkozásról  szóló  fenntartói  közlemény  helyben  szokásos  módon  történő
kihirdetéséről.

Határidő: óvoda értesítése, hirdetmény közzététele: 2016.április 1.
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző
Közreműködik: Szabó Attiláné óvodavezető

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

53/2016.(III.31.) Kt. határozat

 2016/17 nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ádándi  Óvodában
2016/2017. nevelési évben az eddigiekhez hasonlóan, az óvoda alapító okiratában
foglaltaknak megfelelően 3 csoportot indít. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Közreműködik: Szabó Attiláné óvodavezető

7. Közös Önkormányzati Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának a jóváhagyása
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Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az iratkezelési szabályzatot felül kell vizsgálni és szükség
esetén módosítani kell. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget, azzal, hogy jelen előterjesztés egy
tervezet, melynek közigazgatási egyeztetése ezt követően fog megtörténni, így elképzelhető, hogy
az általuk javasolt változtatásokról újra dönteni kell majd.

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

54/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Közös Önkormányzati
Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: közigazgatási egyeztetésre való továbbításért: Baumann Anita Gabriella 
jegyző

8. Járdaépítés a Széchenyi utcában
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester: 
A 44 millió Ft-os támogatásból tervezik megvalósítani a Széchenyi utcai járda felújítását a Petőfi ut-
cai  kereszteződéséig.  Két  árajánlatot  kaptak,  mindkettő ugyanarra a tartalomra vonatkozik (m2,
viacolor), azzal a különbséggel, hogy a Roadtechnik ajánlatában egy támfal építés is szerepel a 9.
pontnál 537 e Ft értékben, ezért ez az ajánlat drágább valamivel, de javasolja ezt elfogadni és az
erre a célra elkülönített állami támogatás saját erővel kiegészíteni, mivel fontosnak tartja, hogy az
utca elején a terepviszonyok miatt támfallal erősítsék meg a járda melletti partoldalt.

Németh Ilona alpolgármester:
Szintén a  Roadtechnik ajánlatát javasolja elfogadni.

Bene László képviselő: 
A házaknál a beállókat megcsinálják-e.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Igen. Szavazásra teszi fel az előterjesztett javaslatot.

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

55/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 23-án kelt ár-
ajánlatuk alapján a Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízza meg az
önkormányzat tulajdonában lévő Széchenyi utcai járda (hrsz: 627) burkolatának
felújítási  munkálatainak  elvégzésével  bruttó  7.700.043,-Ft-ért.  A járdafelújítás
forrását az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásá-
ból a járdafelújítás céljára előirányzat összeg képezi, valamint az ezen felüli költ-
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ségeket az önkormányzat saját forrásból 2016. évi költségvetése terhére biztosít-
ja. A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

9. Egyebek
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

a.) Bölcsőde pályázat

Szatmári Kornélia polgármester: 
A képviselőket  már  a  falubejáráson tájékoztattam,  hogy milyen építészei,  kivitelezési  akadályai
vannak annak, hogy a bölcsőde projekt az óvoda területén, vagy az idősek klubja épületében, illetve
a régi jegyzőlakásban valósuljon meg. Pályázati lehetőség van, a szándék és az igény megvan, de a
kivitelezés  helyének  megtalálásával  kapcsolatban  eddig  akadályokba  ütköztünk,  ezen  az  ülésen
azonban szeretné, ha döntésre jutnának.

Fehér József képviselő:
Jó lenne, ha lenne a település központjában egy üresen álló telek, ahol a bölcsődét meg tudnák épí-
teni. Vagy akár az iparcikk bolt lebontásával is beépíthető területhez juthatnának.

Lengyel Imre képviselő:
A nagy magtár mellett a játszótér kihasználtságát is meg lehetne vizsgálni.

Németh Ilona alpolgármester:
Javasolja,  hogy  a  Művelődési  Ház  mögötti  terület  beépíthetőségét  vizsgálják  meg,  ez  nagy
terület,ide fel lehetne építeni egy új bölcsődét.

A képviselők egyetértettek a javaslattal.

Szatmári Kornélia polgármester:
Úgy látja, hogy a javasolt helyszínnel kapcsolatban egyetértés van, így az a javaslata, hogy ameny-
nyiben a  hatályos építéshatósági előírások szerint a kijelölt területen a beruházás megvalósítható-e,
úgy adjanak megbízást a pályázati előkészületek keretében Filotás Antal építész részére az engedé-
lyes kivitelei tervek elkészítésérem, továbbá a szükséges szakértők közreműködésére.

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

56/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kiemel-
ten fontosnak tartva a bölcsőde fejlesztési pályázaton való részvételt (TOP 6.2.1-
15), a leendő bölcsőde megvalósításának helyéül a 191 hrsz.-ú ingatlan tűzi ki
(Tűzoltószertár mögötti terület) és felkéri a polgármester vizsgálja meg, hogy a
hatályos építéshatósági előírások szerint a kijelölt területen a beruházás megva-
lósítható-e, amennyiben igen, úgy felhatalmazza, hogy megbízást adjon a pályá-
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zati előkészületek keretében Filotás Antal építész részére az engedélyes kivitelei
tervek elkészítésérem, továbbá a szükséges szakértők közreműködésére.

Határidő: soron kívül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

b.) Hídvizsgálat

Szatmári Kornélia polgármester:
A  Libella  Műszaki  Szolgáltató  Bt  megkereste  az  önkormányzatot  hídvizsgálatra  vonatkozó
ajánlatával.  Legutóbb 2014.  évben bíztuk  meg a  céget  a  vizsgálat  elvégzésével,  úgy gondolom
időszerű lenne egy újabb megbízást adni. Az önkormányzat kezelésében két híd található. Az éves
hídvizsgálati díj egy hídra bruttó 18.415,-Ft. 

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

57/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy rendelje meg a LIBELLA Műszaki Szolgáltató Bt-től az önkormányzat
kezelésébe tartozó 2 db híd hídvizsgálatát bruttó 36.830,-Ft-ért, s a hídvizsgálat
eredményéről számoljon be a képviselő-testületnek.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

c.) Református egyház támogatás iránti kérelme

Szatmári Kornélia polgármester:
Az Ádándi Református Egyházközség képviselője azzal a kéréssel fordult  az önkormányzathoz,
hogy a jelenleg üresen álló ádándi parókai egy szobájának gyülekezeti terem céljára történő felújítá-
sához járuljanak hozzá 180.392,-Ft-tal.  Továbbá kérik, hogy a Művelődési ház használt székeiből
lehetőség szerint juttasson valamennyit az önkormányzat, hogy a termet be tudják rendezni. Kéri,
hogy a képviselő-testület mondja el a véleményét. Az önkormányzat a katolikus egyházat is támo-
gatta munkavégzéssel, hasonlóan a református egyházat is lehetne támogatni.

Németh Ilona alpolgármester:
Javasolja, hogy az egyház pályázzon a felújításra. Az önkormányzat, ahogy a katolikus egyházat is,
a dolgozói munkájával tudná támogatni. Ha vesz az önkormányzat új székeket a Művelődési házba,
akkor a régebbikből juttathatnának a református egyház részére.

Bene László képviselő:
Ő is ugyanazt javasolja, egyforma módon támogassák az egyházakat.

A polgármester javaslatára a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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58/2016.(III.31.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ádándi Refor-
mátus Egyházközség megújítására irányuló törekvését, az ádándi parókia felújí-
tásában elsősorban az önkormányzat dolgozóinak munkáját, segítségét tudja fel-
ajánlani. A kialakítandó gyülekezeti terem számára az új székek megvásárlása
után tud átadni a Művelődési Ház használt székeiből.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

d.) Egyebek, bejelentések, kérdések

Szatmári Kornélia polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a testület döntésének megfelelően a Halastó utca kiméré-
se megtörtént, kis narancssárga végű karók jelzik az önkormányzati terület határát, ezek nagyjából a
villanyoszlopok vonalában vannak. 

Bene László képviselő:
Véleménye szerint ki kellene tolatni az önkormányzati részt, mert nagyon szűk az út, nem lehet raj-
ta rendesen közlekedni.

Fehér József képviselő:
Vagy tárcsával végig kell menni a határvonalon.

Lengyel Imre képviselő:
A tárcsa az semmit sem ér.

Németh Ilona alpolgármester:
Nem kétfilléres dolog végigtolatni az utat, ráadásul magasabban van a mellette lévő terület.

Szatmári Kornélia polgármester:
Attól tartjuk, ha letolatjuk az utat, akkor leomlik a mellette lévő szántóföld az útra. Inkább hívják
fel a tulajdonosok figyelmét, hirdetőkre és az érintett utcákban a villanyoszlopokra kihelyett hir-
detményekkel, hogy az önkormányzat kimérette a Halastó utca területét, az intézkedésre azért volt
szükség, mert azt tapasztaltuk, hogy több zártkerti ingatlantulajdonos kiszántott az ingatlana határán
túlra és kérjük, hogy a  területi határokat a mezőgazdasági munkák végzése során vegyék figyelem-
be. 

A testület tudomásul vette a javaslatot.

Fehér József képviselő:
Javasolja,  hogy  egy  ádándi  ingatlan  tulajdonosát  határozatban  hívja  fel  a  testület  a  közösségi
együttélés szabályaira, mert azt hallotta, hogy nem megfelelően tartja az állatait. 
Megjegyzi, hogy a temető kapu, még mindig nyitva van.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Ez nem a testület hatásköre, ígéretet tesz, hogy informálódik az ügyben.
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Bene László képviselő:
A temető  előtti  buszmegálló  körül  le  kellene  vágni  a  füvet  és  a  buszmegállót  is  meg  kellene
tisztítani, mert piszkos.

Szatmári Kornélia polgármester:
A temető kapu és a jelzett buszmegálló ügyében intézkedni fogok.

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                  Lengyel Imre

jegyzőkönyv-hitelesítő                   jegyzőkönyv-hitelesítő


