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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. március 23-án tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.március 23-án megtartott soros, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:
Jelen vannak:

17.00 óra
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:
Meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző
Szabó Attiláné óvodavezető
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.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
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 Harta János és Lengyel Imre képviselőt 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:
26/2017.(III.23.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2017. március 23-ai soros, nyilvános ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Harta János és Lengyel Imre képviselőt
megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Az meghívó szerint teszek javaslatot az ülés napirendjének az elfogadására.
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:
27/2017.(III.23.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017.március 23-ai soros,
nyilvános ülés napirendjét:
1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2017/2018 nevelési évre
2. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos felhatalmazás
3. Közbeszerzési terv jóváhagyása
4. Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
5. Közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás elfogadása (útfelújítások)
6. OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, hiteles
vagyonfelméréshez szükséges megállapodások megkötéséről
7. Egyebek:
a.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatok
megtárgyalása
b.) Döntés óvoda költségvetését érintő módosításáról
c.) Energiamegtakarítási intézkedési terv
d.) Telekvásárlásra ajánlat
e.) Konyha eszközigénye
8. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról,
valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről,
valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2017/2018 nevelési évre
Szatmári Kornélia polgármester:
Itt szeretné megemlíteni, hogy jónak tartaná, ha minél többen helyi intézménybe íratnák be a
gyerekeiket, akár óvodáról, akár iskoláról van szó.Ha sokan elviszik más településre a gyereket,
akkor az intézmények leépülnek, s nem hiszi, hogy ennek meg kellene történnie. A balatonszabadi
iskola felhívásokat tett közzé a településen, amelyben az iskolai beíratást hirdetik, nem tartja ezt
etikus dolognak, főleg mikor Ádándon azon kell dolgozni, hogy meg legyen a szükséges létszám az
első osztály elindításához. Ez ügyben beszélt a balatonszabadi polgármesterrel is.
Javasolta az előterjesztés szerint meghatározni az idei óvodai beiratkozás időpontját.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
28/2017.(III.23.) Kt. határozat
az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 2017/18 nevelési évre
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Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvodába történő, a
2017/2018. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza
meg: 2017. április 24. 8.00 – 16.00 óráig, 2016. április 25. 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: 2017.március 24.
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző
Közreműködik: Szabó Attiláné óvodavezető

2.) 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos felhatalmazás
Szatmári Kornélia polgármester:
Víziközmű-szolgáltatási ágazatonként minden évben tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet
kell készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a
beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének
elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének elkészítését
pedig a szolgáltatóhoz rendelte. A DRV az Önkormányzat felhatalmazása alapján vállalja az
önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak törtnő benyújtását és a kapcsolódó ügymenet
lefolytatását. Az ezzel kapcsolatos meghatalmazás jóváhagyásáról szükséges a testületnek döntést
hozni. Továbbá mellékeltem a már elfogadott és jóváhagyott 2017-2031 évi gördülő fejlesztési
tervben szereplő igények összesítését, melyek megrendeléséről kell majd dönteni.
Lengyel Imre képviselő:
Irreálisan magasnak tartja a fejlesztési tervben szereplő munkák költségeit, mikor véleménye szerint
az ólomcső kicserélése 50 e Ft-ból megvan egy-egy aknában. Miért akarnak kompresszort
beszerezni, mikor nem működik a vastalanító, immár 20 éve!
Fehér József képviselő:
Szerepel a tervezett fejlesztések között a hypóadagoló rendszer fejlesztése. Ezt nem érti: hypót
tesznek az ivóvízbe????
Lengyel Imre képviselő:
Igen. Ez mindig is így volt.
Szatmári Kornélia polgármester:
Meg fogja kérdezni a megrendelés előtt, hogy a kompresszort mire szánják, ennek utánanéz.
Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását. Minden egyes munkát külön
fognak megrendelni és még egyeztetni fog a költségekkel kapcsolatban.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
29/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-06080-1-001-00-14
MEKH kóddal rendelkező DRV_S_118 Ádánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer
ellátásért felelőse a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§
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szerint felhatalmazza a polgármester, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: soron kívül

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
30/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-06080-1-001-00-00
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_101 Ádánd vízmű ellátásért felelőse a viziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§ szerint felhatalmazza a polgármester,
hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: soron kívül

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
31/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat által
elfogadott 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervek megvalósítása, valamint a
tulajdonában található közműrendszerek biztonságos üzemeltetése érdekében az alábbi
munkákat rendeli meg az eszközhasználati díj terhére:
Szennyvízrendszert érintően:
1. Ádánd házi átemelőkhöz 1 db DXM 35-5/B típusú tartalék szivattyú beszerzése
tárgyú tétel becsült költsége:
150 000,- Ft+Áfa
2. Ádánd szennyvíztelep finomrács tisztítókefe beszerzése tárgyú tétel becsült költsége:
600 000,- Ft+Áfa
3. 1 db Prominent Beta 4 típusú vegyszeradagoló szivattyú beszerzése tárgyú tétel
becsült költsége:
394 000,Ft+Áfa
Ivóvízrendszert érintően:
1. Ádánd település hypo adagoló rendszerének irányítástechnikai rendszerbe integrálása,
mennyiségarányos adagolás megvalósítása tárgyú tétel becsült költsége:
1.200 000,Ft+Áfa
2. 19 db ólmozott bekötés/szerelvény cseréje Negyvennyolcas u. 10-27-34-50., Ady E.u.
11-13-21-27-29-3-7., Árpád u. 25-43-67-70-72-79-91-105. tárgyú tétel becsült költsége:
950.000,-Ft+Áfa
3. 21 db ólmozott bekötés/szerelvény cseréje Etelköz u.23., Selyem u. 7-10-16-21-27-3445., Hétvezér u. 6-10-23-28-36-43-47., Jókai u. 7. József A.u.1., Petőfi S.u.2., Rákóczi u.
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4. Roboz I.u.13., Vásártér u. 16. tárgyú tétel becsült költsége:
1 050 000,-Ft+Áfa
4. Ádánd, Berzsenyi u., 80,5 m hosszban ivóvízvezeték rekonstrukció, tervezési munkái
tárgyú tétel besült költsége:
230 000,-Ft+Áfa
5. Ádánd 036/2 hrsz. vízkezelő berendezés technológiai levegőjét biztosító, olajmentes
kompresszor beszerzése (Q min= 30 Nm3/h, P= 3kW, Bar= 8) tárgyú tétel becsült költsége:
866 000,- Ft+Áfa
Mindösszesen:

5 440 000,-Ft+Áfa

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

3.) Közbeszerzési terv jóváhagyása
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
32/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján elfogadja Ádánd Község Önkormányzata
2017. évi összesített közbeszerzési tervét e határozat melléklete szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

4.) Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
33/2017.(III.23.) Kt. határozat
Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására
1. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Horváth Richárd
közbeszerzési referens, egyéni vállalkozót az ádándi Polgármesteri Hivatal felújítására
irányuló beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a melléklet
vállalkozási szerződés szerint.
2. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Horváth Richárd
közbeszerzési referens, egyéni vállalkozót a belterületi utcák (Selyem, Rákóczi, Kinizsi,
Dózsa)
felújítására irányuló beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a melléklet vállalkozási szerződés szerint.

7
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

5.) Közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás elfogadása (útfelújítások)
Szatmári Kornélia polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött, hogy még 2 céget hívjanak meg a felsoroltakon kívül.
Bene László képviselő:
Ez a két cég: a Pro-Building Kft. (Budapest)és a Bér-Gép-Szer Kft (Lovas).
Fehér József képviselő:
Nem veszítünk azzal, ha több céget hívünk meg.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását, a Pénzügyi Bizottság ülésen
felvetődött kiegészítéssel.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
34/2017.(III.23.) Kt. határozat
„Belterületi utcák felújítására Ádánd községben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról,
ajánlattételi felhívás, dokumentáció elfogadásáról
1.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belterületi utcák felújítására
Ádánd községben” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli, közbeszerzési eljárás
megindítását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§-a alapján
jóváhagyja.
2.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Belterületi utcák felújítására
Ádánd községben” 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:
ÖKOBAU Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38., Adószám: 10490086-2-14.
Email: okobau@enternet.hu
KŐVÁGÓ-ÉP Kft
8600 Siófok, Klapka Gy. u.40. Adószám: 14742536-2-14
Email: info@kovagoep.hu
2.sz. MÉLYÉPÍTŐ Kft.
8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1.em.16. Adószám: 14788930-2-14
Email: info@melyepitokft.hu
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BALATON-ÚT Kft
8630 Balatonboglár, Klapka u. 33., adószám:12612488-2-14
Email: info@balatonut.hu
SENTER Kft.
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 106. adószám: 11222792-2-14
Email: senterkft@gmail.com
PRO-BUILDING Kft.
1125 Budapest, Istenhegyi út 52. C. ép. Adószám:14732616-2-43
Email: probuildingkft1@gmail.com
"BÉR-GÉP-SZER" Kft.
8228 Lovas, Eötvös Károly utca 033/6. hrsz. Adószám:13416546-2-19
Email: bergepszer@gmail.com
Határidő: 2017.április 24.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
35/2017.(III.23.) Kt. határozat
„Belterületi utcák felújítására Ádánd községben” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjairól
A képviselő-testület a 3/2016. (I.28.) Kt számú határozatával elfogadott Közbeszerzési
Szabályzata VI.16. pontjában foglaltak alapján a „Belterületi utcák felújítására Ádánd
községben” tárgyú közbeszerzéshez kapcsolódóan a Bíráló Bizottság tagjait az
alábbiak szerint jelöli ki:
1. Baumann Anita Gabriella jegyző (KÖH)
2. Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző (KÖH)
3. Horváth Richárd közbeszerzési referens
4. Csabai László műszaki szakértő
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

6.) OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, hiteles vagyonfelméréshez
szükséges megállapodások megkötéséről
Szatmári Kornélia polgármester:
A volt kistérségi önkormányzatok tulajdonában levő optikai internethálózat sorsáról kell majd
döntést hozni. Az Opticon Kft, aki üzemeltette a rendszert és aki nyert most egy több száz milliós
pályázatot, szeretné megvásárolni a hálózatot, azonban ajánlata csak töredéke a hálózat könyv
szerinti értékének. Az Opticonnak tulajdonképpen csak a helyre lenne a szüksége a saját hálózata
kiépítéséhez, mivel egy-egy e.on oszlopon csak 3 szolgáltató kábelét lehet elhelyezni és egyet most
elfoglal a kistérségi hálózat. Ez ügyben jövő hétfőn lesz egy kistérségi polgármesteri találkozó, az a
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javaslatom, hogy várjuk meg annak az eredményét, mielőtt döntést hozunk. Megjegyzem Ádándon
ez a hálózat nem működik és csak Siójut felől a hivatalig van kiépítve.
A testület egyetértett a javaslattal.
7.)Egyebek:
a.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása
Szatmári Kornélia polgármester:
Két árajánlatot kért a költségvetésben is tervezett beruházás megvalósítására. Mindkét árajánlat
ugyanarra a műszaki tartalomra vonatkozik. Közülük Sárközi Norberté a kedvezőbb. Mellette szól
még, hogy az ügyintézésben is segítséget tud nyújtani és a kapcsolódó villanyszerelési munkákat is
el tudja végezni. A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött, hogy a tervezett kamerák csak a falu
központi részében , illetve Sabakban és a temetőnél kerülnének elhelyezésre. Ennek az az oka, hogy
a tervezett összegbe nem fér bele még egy átjátszó telepítése (pl. a katolikus templom tornyára),
ami ahhoz szükséges, hogy a hálózat a Selyem utcánál vagy a vasúti átjárónál elhelyezett kamerákat
is lássa. Elvileg létezik egy olyan lehetőség, hogy a már létező vidanetes hálózatra csatlakoznának a
kamerák és akkor nem kell átjátszókat telepíteni, ennek a lehetőségnek azonban még utána kell
nézni.
Fehér József képviselő:
A vasúthoz, a Petőfi utcába és a Selyem utcába is kellene kamerát telepíteni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ezzel ő is egyetért. Sőt, a helyi körzeti megbízott javaslatára még a Zrínyi utcában a Kis-Koppány
híd után is kellene egy a kanyarban, hogy lássák kik mennek fel a hegybe. Javasolja, hogy Sárközi
Norbert ajánlatát válasszák és kérjék meg a vállalkozót, hogy tervezzen egy bővebb rendszert, illetve nézzen utána, hogy technikailag a vidanetes hálózatra lehet-e csatlakozni és az milyen költségekkel járna.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
36/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárközi Norbert egyéni vállalkozót
bízza meg, hogy dolgozza ki az ajánlatához képeset bővített térfigyelő kamerarendszer
legkedvezőbb technikai megoldását és annak megvalósítására tegyen árajánlatot,
melyről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

b.) Döntés óvoda költségvetését érintő módosításáról
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérte az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a dajkák és az óvodai munkát segítő alkalmazottak kötelező 10%-os béremeléséhez szükséges keret jóváhagyásához.
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
37/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Képviselő-testülete az Ádándi Óvoda részére a nevelőmunkát segítő
alkalmazottaknak (3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens) a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendelet
32/A §-a szerint járó 7+3%-os béremeléshez a szükséges előirányzatokat 2017. január 1-jétől
biztosítja az intézmény költségvetésében. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés soron
követő módosításánál ezen döntést vegye figyelembe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: intézményvezető

a

munkajogi

int ézkedések

megtételére, jegyző a

költségvetés módosítására.
c.) Energiamegtakarítási intézkedési terv
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Múlt év decemberében módosult úgy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező kormányrendelet, hogy a közintézményeknek 5 évente energiamegtakarítási intézkedési
tervet kell készíteni. Első alkalommal ezt március 31-éig kell megtenni. Az elkészítéséhez kaptunk
ajánlatot, amely 30 e Ft+áfa közintézményekként (hivatal, óvoda, konyha). Kéri a testületet, hogy
fenntartóként bízza meg a szakértőt a tervek elkészítésével.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
38/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott közintézmények
(Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal, Ádándi Óvoda, Ádándi Konyha)
energiamegtakarítási intézkedési tervének elkészítésével, valamint a Nemzeti Energetikusi
Hálózat számára az éves beszámoló jelentések megküldésével a Vonabisz Kft
(Balatonszárszó, ügyvezető: Fonódi Ferenc) bízza meg a melléklet árajánlat szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

d.) Telekvásárlásra ajánlat
Szatmári Kornélia polgármester:
A Darázsi utca végén van az önkormányzat tulajdonában 5 telek, ebből 3 egész telek, a két utolsó
csak egy kis darab. A 2. és 3. telket szeretné egy család megvásárolni, mint a szomszéd utcában lévő
ingatlanukkal határos telkeket, családi gazdaság létrehozása, illetve állattartás céljából. 750 e Ft-ot
ajánlottak telkenként. A Pénzügyi Bizottság 900 e Ft-ban javasolta meghatározni a telkek eladási
árát.
Németh Ilona alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülése után a jegyzőnővel megnéztem a telkeket, valamint telefonon is beszéltem az ajánlatot tevőkkel, akik elmondták, hogy csak 750 e Ft-ot tudnak adni a telkekért. Javasol-

11
tam, hogy esetleg a következő, fél telket is vegyék meg, mert azt már másra úgysem lehetne használni, ha a terület közepén állattartást fognak végezni.
Bene László képviselő:
Javasolja, hogy a következő ülésén tárgyalják újra ezt a napirendet és hívják meg a telekvásárlási
ajánlatot tevőket.
Szatmári Kornélia polgármester:
A javaslatot támogatja, a napirend tárgyalását a következő ülésre napolja el.
Tájékoztatja a testületet, hogy újra jelentkezett a meglévő ipari telkekre egy érdeklődő, aki bio hasznosító üzemet szeretne létrehozni, ezzel kapcsolatban tartana egy ismertetőt a képviselőknek, aminek a pontos időpontjáról majd mindenkit értesíteni fog.
e.) Konyha eszközigénye
Szatmári Kornélia polgármester:
Elvárás, hogy a saját konyhánk megfelelő minőségben biztosítsa a közétkeztetést. Szeretném, ha
nem por alapanyagokat használnának pl. egy krémleves elkészítéséhez. A konyhavezető kéri, hogy
engedélyezze a testületet, hogy a költségvetésében nem tervezett nagy-konyhai eszközöket ehhez
beszerezhesse (turmixgép, valamint nagy-konyhai robotgéphez szeletelő, kockázó adapter).
Költségigénye a beszerzésnek 350 e Ft + Áfa.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
39/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Község Képviselő-testülete az Ádándi Konyha részére előirányzatot biztosít nagy
konyha gépek beszerzéséhez (turmixgép, szeletelő kockázó adapter) 350 e Ft + Áfa
összegben. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés soron követő módosításánál ezen döntést
vegye figyelembe.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondja, hogy falunapra megrendelték a tesók nevű együttest, kérdése, hogy van-e igénye a
testületnek, hogy más nevesebb fellépőt is hívjanak? (nem volt)
Felvetette továbbá az önkormányzati, intézményi rendezvények hangosításnak a kérdését, hogy a
saját eszközökkel és emberrel megoldott hangosítás helyett gondolkodjanak-e másban. (javaslat: a
falunapra kérjenek árajánlatot profi hangosításra)
8.Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a
polgármester két ülés közti tevékenységégről.
Fehér József képviselő:
Az idősek karácsonyi támogatásának jogosultakhoz való eljuttatásának módjával kapcsolban volt
felvetésre, hogy a jövőre nézve az eddig alkalmazott módszert gondolják át.
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A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a következő döntést hozta:
40/2017.(III.23.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, a polgármester és a Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, valamint a polgármester két
ülés közti tevékenységéről szóló szóbeli és írásbeli előterjesztését jóváhagyólag
elfogadja.
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

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Lengyel Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

