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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 3-án tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.április 3-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:
Jelen vannak:

15.00 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
-

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 Németh Ilona alpolgármestert és Fehér József 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:
41/2017.(IV.03.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2017. április 3-ai rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona alpolgármestert és Fehér József 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:
42/2017.(IV.03.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017.április 03-ai rendkívüli,
nyilvános ülés napirendjét:
1. Szociális rendelet módosításának a megvitatása
2. Pályázat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Szociális rendelet módosításának a megvitatása

Szatmári Kornélia polgármester:
Szó volt már róla, hogy kevés lesz a beiratkozó gyerekek száma az általános iskolába. Ha nem lesz
meg a 14 fő beiratkozott elsős, akkor összevont osztályt indítanak, vagyis az az első és a harmadik
osztály összevontan működik. A rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert Fehér József
képviselő tett egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy mit tudna tenni az önkormányzat a beiratkozás
támogatása érdekében. Javaslata arra irányult, hogy minden, a helyi általános iskola első osztályába
és az ádándi óvoda kiscsoportjába beíratott gyermek 20 e Ft-os beíratási támogatásban részesüljön.
Úgy gondolom, hogy az ötlet jó, ezzel a önkormányzat ki tudja fejezni, hogy milyen fontosnak tartja, hogy az intézményekbe minél többen beiratkozzanak. Fontosnak tartja, hogy a képviselő-testület
kifejezze ezáltal, hogy az ádándiak itt Ádándon írassák be a gyermekeiket és így a településen meg maradjon az iskola és az óvoda.
Lengyel Imre képviselő:
Egyetért a javaslattal, hogy minden egyes beiratkozott gyermek, szociális helyzetére tekintet nélkül
megkapja a támogatást. Ha szükséges csoportosítsanak át pénzt a szociális keretbe.
Szatmári Kornélia polgármester:
Igen, a rendelet szövege így lett megfogalmazva, hogy mindenkinek jár a támogatás, aki ide íratja
elsőbe, vagy kiscsoportba a gyermekét, nemcsak szociális helyzettől, hanem lakcímtől függetlenül
is. Az szociális keret kiegészítésére véleménye szerint nem lesz szükség, ez az összeg belefér.
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Németh Ilona alpolgármester:
Jónak tartom a kezdeményezést, a képviselő-testületnek is kell tennie a sikeres beiratkozásért. Tudatni kell a lakossággal, hogy ha elviszik innen a gyermekeiket és veszélybe kerül az első osztály
indítása, akkor annak súlyos következményei lesznek a többi itt maradó gyermekre nézve, mert akár
össze is vonhatják az 1. és a 3. osztályt. Egyik iskola sem jobb, mint a másik, illetve az ádándi is
olyan színvonalú oktatást biztosít, mint bármelyik másik. Fontosnak tartja, hogy azok a szülők, akik
elmentek egy másik település iskolájának a nyílt napjára, azok ide is jöjjenek el és adják meg az
esélyt a gyerekeiknek, hogy megtapasztalják, itt milyen az iskola, milyenek a leendő tanító nénik.
Fehér József képviselő:
Azért javasoltam ezt a támogatást, hogy a lássák az emberek, hogy a falu támogatja az ide járó gyerekeket. Javaslom, hogy a polgármester asszony vegyen részt az óvodai nagycsoportos szülői értekezleten és mondja el, milyen fejlesztések voltak és milyen fejlesztések lesznek az iskolában, hiszen
megtörtént a konyha és az étkező felújítása és ebben az évben tervezik megvalósítani a vizesblokk
teljes felújítását.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület az előterjesztett rendelet módosítást az alábbiak szerint: a képviselő-testület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – az ádándi oktatási, nevelési intézményekbe történő beíratás támogatása érdekében az Ádándi Fekete István Általános Iskolába beíratott leendő első osztályos tanulók és az Ádándi Óvodába beíratott leendő kiscsoportosok részére
beíratáshoz kapcsolódó támogatást biztosít. Az iskolai, óvodai beíratáshoz kapcsolódó támogatás
összege 20.000,-Ft/gyermek, mely az intézmények által a hivatal rendelkezésre bocsájtott igazolás
alapján kerül megállapításra a beiratkozás időpontját követő 15 napon belül.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
3/2017.(IV.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. Pályázat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
Szatmári Kornélia polgármester:
Kiírták a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására irányuló pályázatot. A pályázat
elsődleges célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és
-tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó
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árbevételt jelentősen meghaladják. A DRV Zrt kéri az önkormányzatokat, hogy a pályázatot ebben
az évben is nyújtsák be, a szükséges adatokat és dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsátják. A
pályázatot akkor kell benyújtani, ha a tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati
kiírásban szereplő küszöbértéket, erről a DRV Zrt április 18-áig fog tájékoztatást adni. A beadási
határidő: 2017. április 27. A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet határozzon a
pályázaton való elindulásról, amennyiben településünk az adott feltételeknek megfelel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
43/2017.(IV.03.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági vízés csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.
Határidő: 2017.április 27.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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

Németh Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fehér József
jegyzőkönyv-hitelesítő

