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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. május 25-én tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.május 25-én 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

Az ülésről távol maradt:

Mater Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző KÖH
Hegyi Lászlóné Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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, meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 6
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 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, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
68/2017.(V.25.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2017. május 25-ei soros, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Bene László és Fehér József képviselőket megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
A meghívó szerint teszek javaslatot az ülés napirendjének az elfogadására,azzal, hogy a meghívott
vendégre tekintettel az 1 és 2 napirendi pont tárgyalását cseréljük meg, valamint 6. napirendi
pontként tárgyaljuk a hivatal felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárását eredménytelensége
miatt, valamint, ez ügyben ismételt közbeszerzési eljárás megindításáról döntsünk. Javaslom
továbbá, hogy zárt ülésen döntsünk a díszpolgári cím adományozásáról a közelgő falunapra való
tekintettel.
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:
69/2017.(V.25.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. május 25-ei soros,,
nyilvános ülés napirendjét:
1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2016.)
2. Beszámoló az Ádánd Községi Önkormányzat, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal és az
Ádándi Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Az önkormányzatnak az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján
megalkotott rendeletének a felülvizsgálata
4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala
6. Ádánd község Polgármesteri Hivatalának a felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné
nyilvánítása, döntés ismételt eljárás megindításáról.
7. Egyebek

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. május 25-ei soros,,
zárt ülés napirendjét:
1.

Kitüntető címek adományozása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2016.)

Szatmári Kornélia polgármester:
Köszöni az alapos, mindenre kiterjedő beszámolót. Megemlíti, hogy egyre hangsúlyosabb a családés gyermekvédelem munkája, mivel egyre több az életvezetési probléma a családok életében és az
anyagi, munkahelyi problémákkal együtt ez a gyerekek életén csapódik le. Kiemeli, hogy a családgondozó már nemcsak a gyermekjóléti feladatokat látja el, hanem a családok gondozását is végzi.
Az a tapasztalat, hogy egyre több az idős, beteg ember.
Hegyi Lászlóné családgondozó:
2016. január 1-je óta összevonták a család és gyermekjótéti szolgálatokat és egy személyben látja el
mindkét feladatot. Azt tapasztalja, hogy a családsegítés területén is sok problémás élethelyzettel találkozik. Egyre több a bírósági megkeresés. A helyi intézmények mellett kapcsolatot tart a gyermekjóléti központtal és a gyámhivatallal is.
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Németh Ilona alpolgármester:
A születések száma csökken az utóbbi időben, a halálozásoké pedig emelkedik. Az állandó lakosok
száma azonban nem csökken olyan jelentősen. Azonban a születések száma befolyásolja intézményeink, iskola, óvoda jövőjét. A gyerekjólét által szervezett éves szakmai tanácskozásokon részt
szokott venni, jó lenen, ha ezeket a jövőben olyan időben szerveznék, hogy a gyerekorvos is részt
tudjon venni.
Harta János képviselő:
Mit lehet tenni az olyan fiatalokkal, akik kikerültek az iskolából és nincs munkájuk?
Hegyi Lászlóné családgondozó:
Van az ún. Híd program, amiben részt vehetnek, de ez önkéntes alapon működik. 3 gyereket próbált
betenni a programba, de nem akartak részt venni benne.
Fehér József képviselő:
Úgy látja rendszerszintű a probléma. A Szociális Bizottság elnökeként megjegyzi, hogy a bizottság
próbál segíteni az embereknek.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
70/2017.(V.25.) Kt. határozat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
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 2016. 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 10.
2. Beszámoló az Ádánd Községi Önkormányzat, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal és az Ádándi
Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
A beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy elmondható, hogy a múlt évben
egész év folyamán egyensúlyban volt az önkormányzat költségvetése, az előirányzatokat tartani
tudták. Jelentős pályázati pénzek érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Ezekből a forrásokból
történt a konyhafelújítás, a Széchenyi utcai járda felújítása, a Művelődési Ház vizesblokkjának a
felújítása. Ebédszállító autót vettek, elkészült a vízelvezetési koncepció, ami nem volt hasztalan, hi-
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szen idén a TOP-os csapadékvízelvezetéses pályázaton 291 millió Ft-ot nyertek. Ezen összeg nagy
részét a sabaki településrészen fogják elkölteni, a sabaki utcák burkolt árokkal lesznek ellátva, ezen
kívül új átereszek és egy szivattyú is fog létesülni. A hivataltól lefelé a Kossuth L. utca is burkolt árkot kap. Ezenkívül az Etelköz és a 48-as utcában is fognak majd dolgozni. Ez a pályázat egy-két helyen ütközik a vis-maior pénzből tervezett felújításokkal, itt még egyeztetni kell. A bölcsőde pályázatot is megnyerte az önkormányzat.
Visszatérve a beszámolóra elmondta, hogy a pénzügyes kollégák az aljegyző ellenőrzése mellett elkészítették az anyagot. A Kincstár a beszámolót jóváhagyta. A pénzügyesek megfeszített munkája
meghozta a gyümölcsét. Annak ellenére mondja ezt, hogy a pénzügyi bizottság ülésén a külső szakértő tag több kérdést tett fel az anyaggal kapcsolatban, illetve jelezett. Ezeknek a kérdéseknek nagy
részét az ülésen megválaszolták, amit nem, azt erre az ülésre írásba foglalták és kiosztották a képviselők részére. Megkéri a jegyzőnőt, hogy foglalja ezeket össze.
Dobár Ferencné a Pénzügyi Bizottság tagja:
Mielőtt erre sor kerülne szeretné elmondani, hogy kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy a rendeletben a konszolidálás jól történt-e, de utánaszámolt és az anyag helyesen tartalmazza a konszolidált
költségvetés számait. Felhívja még a pénzügy figyelmét arra, hogy a a pénzkészlet és a szabad
pénzmaradvány közti különbség idén is jelentkezni fog, ezt majd egy rendelet-módosítással meg
kell oldani, hogy a beszámolóban már ne jelentsen problémát.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A pénzügyi bizottság ülésén felvetődött kérdéseket és az arra adott válaszokat felolvassa. Közülük
kiemeli, hogy az előirányzat módosítás technikáját a jövőben a pénzügyes kollégák átgondolják és
az új pénzügyi program szerinti a jogszabályi keretek közt fogják végrehajtani.
Fehér József képviselő:
Ő is észrevette, hogy a módosított előirányzat néhány helyen nem jól szerepel, mert több, mint a teljesítés. Kérdése, hogy miért szerepel 689 e Ft tartalék a hivatal költségvetésében, nem arról volt
szó, hogy a tartalékot felhasználhatják bérezésre?
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző:
Nem szándékosan, de véletlenül túlfinanszírozták a hivatalt 689 e Ft-tal, ez szerepel ezen a soron.
Ezt azonban már csak idén vették észre, ez az összeg beépült a hivatal költségvetésébe. Ezt az elő terjesztésben is jelezték és a rendelet-módosítás is tartalmazza.
Lengyel Imre képviselő:
Látja, hogy a kamatmentes kölcsön visszafizetések fel vannak tüntetve, de nem látja, hogy mennyi
adót hajtottak be.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Múlt év szeptemberében tárgyalták az adózásról és az adóvégrehajtásról szóló beszámolót. Az abban közölt adatokhoz képest nem lett számottevően több a behajtott adó, hiszen akkor úgy döntöttek, hogy kilépnek a végrehajtási társulásból. Jogilag csak ez év végétől szűnik meg a tagság, de a
folyamatban lévő letiltásokon kívül a társulás már nem végez behajtási tevékenységet. A hivatal új
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adóügyi és szociális ügyintézője nagyon rátermett, megkezdte annak a folyamatnak az előkészítését,
hogy az adótartozásokat át tudjuk adni behajtásra a Nav-nak, ez azonban informatikai, technikai jellegű előkészítést igényel, mivel csak elektronikusan lehet az adatokat átadni.
Németh Ilona alpolgármester:
Részletes anyagot kaptak, ami valós számokat tartalmaz. A Bizottság ülésén inkább könyveléstechnikai kérdések vetődtek fel. A tervezett beruházásokat a testület múlt évben megvalósította. Az a tapasztalata, hogy az építési beruházásoknál a közbeszerzési kötelezettség megnehezíti a dolgukat,
többe kerül így, mintha saját maguk csinálnák meg. Megköszöni a pénzügyi ügyintézők munkáját,
látja, hogy lelkiismeretesen dolgoznak.
Szatmári Kornélia polgármester:
Itt tájékoztatja a testületet, hogy jövő héten kezdi meg a Mák a 2015-ben elkezdett kincstári ellenőrzés záró ellenőrzését. Az ellenőrzést megnyitó megbeszélésén elmondták, hogy a kincstár részéről is
észlelik azt a problémát, amit itt is tapasztalni lehet, hogy alulfizetettek a köztisztviselők és ezért
nehéz megfelelő szakembert találni. Megköszöni a pénzügyes kollégák munkáját. Elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását és a zárszámadási rendeletet.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról.
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Az önkormányzatnak az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján
megalkotott rendeletének a felülvizsgálata

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az írásos előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítést, elmondta, hogy milyen változások szerepelnek
az újraszabályozott rendeletben. Hivatalos házasságkötő teremként tüntették fel pl. a hivatal nagy-
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terme mellett a művelődési házat is, ugyanis a hivatal tervezett felújítása miatt ezen a nyáron és
ősszel nem lehet majd előreláthatólag használni a hivatali épületet, így a művelődési házban kerül
sor a házasságkötések vagy más családi események megtartására, de akár egy nagyobb létszámú esküvőnél is szűknek bizonyulhat a hivatali terem.
Szatmári Kornélia polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja
6/2017. (V.26.) önkormányzati rendeletét
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Szatmári Kornélia polgármester:
Elkészült a kamerarendszer kiépítésére vonatkozó árajánlat, amit az előterjesztéshez melléklet. 16
kamera kerül elhelyezésre az árajánlatában jelölt pontokon. A szolgáltatóval történő megállapodás
alapján a Vidanet hálózatát használva tudjuk telepíteni a kamerákat. Ehhez a Vidanettel kell
szerződést kötni az önkormányzatnak. A viadanetnek modemenként kell használati díjat fizetni, ez
5-6 modemet érint. Díj:nettó 5.932,-Ft/hó/végpont, melyből a Szolgáltató 30% díjengedményt
biztosít. Az éves költség így már finanszírozható. A rendszer később bővíthető lesz, akkor más
helyszínekre is lehet majd kamerákat elhelyezni. A rendőrséggel is együttműködési megállapodást
kell majd kötni.
Fehér József képviselő:
Számára elfogadható így az előterjesztés. A későbbi bővítés már nem kerül majd olyan sokba.
Bene László képviselő:
A focipályára egy mozgásérzékelős SD kártyás kamerát is ki lehetne helyezni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta:
71/2017.(V.25.) Kt. határozat
Térfigyelő-kamerarendszer
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárközi Norbert egyéni vállalkozót
bízza meg Ádánd község területén térfigyelő kamera rendszer kiépítésével, a határozat
1. sz. melléklete szerinti ajánlati dokumentáció és árajánlat alapján bruttó 2.517.215,-Ft
vállalkozói díj ellenében a költségvetésben tervezett fejlesztési előirányzat terhére.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói szerződés, valamint a
Vidanettel és az E.on-nal a kamerarendszer megvalósításához szükséges szolgáltatói és
együttműködési szerződések megkötésére.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala

Szatmári Kornélia polgármester:
Az új törvényi szabályozásnak megfelelően jelentős változások következtek be a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni működését, szervezését illetően. Ezzel kapcsolatban
már előzetesen tájékoztatta a testületet az elmúlt ülésen, ezen az ülésen az előterjesztés szerinti
döntéseket kell meghozni. Kéri annak elfogadását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
72/2017.(V.25.) Kt. határozat
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések
Ádánd Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.
A képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában
foglalt döntéseket, és támogatja a DBRHÖT és a SIÓKOM Np Kft., mint alapító tagok
részvételével közös közszolgáltató létrehozását DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit
Kft. elnevezéssel, 15.000.000,- Ft törzstőkével, melyből a DBRHÖT törzsbetéte
4.800.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból, a Siókom Np Kft. törzsbetéte 150.000,- Ft
pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.
II.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra
tekintettel, hozzájárul és elfogadja a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása IV. 2. pontjának módosítását oly
módon, hogy Társulási Megállapodás IV.2. pontja kiegészül az alábbi IV.2/a. ponttal:
„IV.2/a. Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési
önkormányzatok a Társulásra ruházzák át a hulladékról szóló törvényben
meghatározott,
kötelezően
ellátandó
települési
szilárd
hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes
működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazzák a Társulást a
közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása,
közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése).”
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa
részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
III.
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A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra
tekintettel, a Társulásra ruházza át a hulladékról szóló törvényben meghatározott,
kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást
- a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása
céljából – oly módon, hogy felhatalmazza a Társulást a közszolgáltatási szerződés
megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés
megkötése, módosítása, megszüntetése) abban az esetben is, ha a Társulási
Megállapodásnak a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátás átruházására és
átvállalására irányuló módosítása (előterjesztés 2. számú melléklete szerint) bármely
okból nem jön létre.
IV.
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenleg érvényes és hatályos
2016.december 2. napján létrejött közszolgáltatási szerződés az önkormányzat és a
jelenlegi közszolgáltató között közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly
módon, hogy a megszüntetés akkor lép hatályba, amikor a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az új regionális közszolgáltató
között megkötött új közszolgáltatási szerződés is hatályba lép.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
megszüntetésének kezdeményezésére és az ezzel kapcsolatos megállapodás
megkötésére.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Ádánd község Polgármesteri Hivatalának a felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné
nyilvánítása, döntés ismételt eljárás megindításáról.

Szatmári Kornélia polgármester:

A hivatali épület felújítására elszámolható támogatási összeg: 29.025.894,-Ft. Két érvényes ajánlat
érkezett a közbeszerzési kiírásra. Sajnos mindegyik sokkal magasabb, mint a rendelkezésünkre álló
összeg, ezért javasolja érvénytelenné nyilvánítani az eljárást és új közbeszerzési eljárást kiírni. A
támogatási összeget még jövő évben is fel lehet használni, de nem javasolja addig elhalasztani a
beruházást, mert akkor már biztosan nem lehet ennyi pénzből megcsinálni.
Bene László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság egyetértett az eljárás eredménytelenné nyilvánításával, mivel a
rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő az ajánlatok szerinti kivitelezésre.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel azt a határozati javaslatot, miszerint nyilvánítsák eredménytelennek az eljárást,
mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. A
közbeszerzési törvény alapján név szerinti szavazással kell a döntést meghozni.
Név szerinti szavazás:
Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja név szerinti szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
73/2017.(V.25.) Kt. határozat
„Ádánd község Polgármesteri Hivatalának a felújítása” című
Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása
1.
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (I.28.) Kt számú határozattal
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján a „Belterületi utcák felújítása” című
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala című előterjesztés alapján megállapítja,
hogy az eljárásban beérkezett ajánlatok közül
Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

K + T Építő Kft (székhelye: 8600 Siófok, Tessedik u. 35.), ajánlatának összege (nettó
26.898.354 Ft + ÁFA)
ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (székhelye:8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.),
ajánlatának összege: nettó 29.543.410 Ft+Áfa.
2.
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást eredménytelennek
minősíti. Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett K + T
Építő Kft-vel ( Székhelye: 8600 Siófok, Tessedik u. 35.), mivel ajánlatának összege (nettó
26.898.354 Ft + ÁFA) meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. A fentiek alapján az
eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint írjanak ki ismételt közbeszerzési eljárást a
hivatal felújítására, változatlan műszaki tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a felhívásban
jelöljék meg a rendelkezésükre álló keretösszeget. A további szükséges döntéseket is kéri
jóváhagyni(bíróló bizottság megválasztása, közbeszerzési szakértő megbízása az ismételt eljárás
lebonyolítására.)
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja a határozati javaslat 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,a következő döntést hozta:
74/2017.(V.25.) Kt. határozat
„Ádánd község Polgármesteri Hivatalának a felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt
megindításáról, ajánlattételi felhívás, dokumentáció elfogadásáról
1.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Ádánd község Polgármesteri
Hivatalának a felújítása” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli, ismételt közbeszerzési
eljárás megindítását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§-a alapján
jóváhagyja.
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2.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Ádánd község Polgármesteri
Hivatalának a felújítása” 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:
VÍZ-KÖR Kft.
7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1. 2. em. 1.
Adószám: 10628597-2-14
E-ZSOBI Betéti Társaság
7461 Kaposvár, Posta utca 56.
Adószám: 25277661-2-14
Pannon Kft
PANNON Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1.
adószám :11239444-2-14

PRO-BUILDING Kft.
1125 Budapest, Istenhegyi út 52. C. ép.
Adószám:14732616-2-43
GÉRI Kft
8695 Buzsák, Tájház u. 129.
adószám: 23732951-2-14

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
75/2017.(V.25.) Kt. határozat
„Ádánd község Polgármesteri Hivatalának a felújítása” tárgyú ismételt 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 „Ádánd község Polgármesteri Hivatalának
a felújítása” tárgyú ismételt 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 tanácsadó
4. Csabai László műszaki szakértő

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
76/2017.(V.25.) Kt. határozat
Közbeszerzési terv módosítása

Ádánd Község Önkormányzatának a képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
77/2017.(V.25.) Kt. határozat
Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Horváth Richárd
közbeszerzési referens, egyéni vállalkozót az ádándi Polgármesteri Hivatal felújítására
irányuló beruházáshoz kapcsolódó ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítására a
melléklet vállalkozási szerződés szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

7. Egyebek

Szatmári Kornélia polgármester:
A Biztos Kezdet gyerekház pályázat előkészítési tevékenységének költségeit kéri jóváhagyni. Ezen
tevékenységek költségei elszámolhatók a pályázatban. Az elszámolható költség bruttó 800 ezer Ft.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
78/2017.(V.25.) Kt. határozat
Biztos Kezdet gyerekház – pályázat előkészítés
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MKM-Multilateral Kft-t
(Budapest) bízza meg az EFOP-1.4.3-16 pályázathoz szükséges előkészítési
tevékenységek elvégzésével, árajánlatuk szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Bene László képviselő:
Szerveződött egy gyerekekből álló focicsapat, folyamatosan tartanak edzéseket, a gyerekek és a
csapat támogatói nagyon lelkesek. A focikapukat pl. saját kezűleg újították fel. Szeretnének nekik
egy Ádánd feliratú melegítő garnitúrát venni. Kéri, hogy támogassa az önkormányzat 100 ezer

13
forinttal a gyerekeket, ebből a pénzből nemcsak a melegítőket tudnák megvenni, hanem a
feliratozást is meg lehetne csinálni és egyéb szükséges dolgokra is jutna.
Németh Ilona alpolgármester:
Maximálisan támogatom az ötletet, a fiatalokat támogatni kell, belőlük lesznek a későbbi,
feltörekvő focicsapat tagjai.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
79/2017.(V.25.) Kt. határozat
Ádándi gyerekfoci támogatása
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000,- forintos keretet hagyja
jóvá az ádándi gyerekfoci támogatására, amiből a gyerekek részére melegítő
garnítúrát és a sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb szükséges dolgokat vásárol.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Az önkormányzat A 2013. január 29. napján létrejött vagyonkezelési szerződést kötött a Klikk-el,
ami tartalmazta az iskola rezsiköltségeinek a megosztását, tekintve, hogy a konyha az
önkormányzat működtetésében maradt. Mivel időközben bevezették a gáz az intézménybe, ezért
működési költségek viselését újra kellett gondolni. Az előzetes kalkulációja alapján a felhasznált
gázmennyiség 60%-os mértékével megegyező összeget a Siófoki Tankerületi Központ, 40%-os
mértékével megegyező összeget az Önkormányzat téríti meg. Kéri a megállapodás jóváhagyását.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:
80/2017.(V.25.) Kt. határozat
Megállapodás tankerülettel
a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ 2013. január 29. napján kötött vagyonkezelési
szerződés módosítását és kiegészítését jóváhagyja.
Ádánd

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

az

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Fehér József képviselő:
Kéri, hogy a volt „Lambada” büfé mögötti murvás út kátyúzását végezze el az önkormányzat, mert
nagyon rossz állapotban van és több család lakik abban az utcában, akiknek nehéz így a közlekedés.
A „Lambada” mögötti utca és a Petőfi utca közötti kis összekötő úton van egy szemétkupac, amit el
kellene vitetni onnan.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Itt mondaná el, hogy Bene képviselő jelezte, hogy a romos paplak épületében gyerekek szoktak
játszani, ez veszélyes dolog, ezért figyelmeztető táblákat helyeztek ki, hogy a romos épületben
tartózkodni életveszélyes, valamint szalaggal körbekerítették az épületet. Mivel azonban a paplak a
katolikus egyház tulajdona, ezért levelet írt balatonszabadi plébániahivatalba Bara Adolfnak és
felhívta az épület állapotára és abból fakadó veszélyekre a figyelmét, mert nem szeretné, ha valakire
ráomlana.
Szatmári Kornélia polgármester:
Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
k.m.f.
Baumann Anita Gabriella
jegyző

Szatmári Kornélia
polgármester

Bene László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fehér József
jegyzőkönyv-hitelesítő

