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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. július 24-én tartott

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

2017.július 24-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 10.00 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 
Baumann Anita Gabriella jegyző

Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Gréta aljegyző
Meghívott: -

A lakosság részéről megjelent: -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat,  Baumann  Anita  Gabriella  jegyző  szabadságon  van,  helyette  az  SZMSZ
rendelkezései szerint az aljegyző asszony, Kovács Gréta vesz részt a testületei ülésünkön.
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 Németh Ilona és Harta János képviselőt 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:

103/2017.(VII.24.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2017.  július  24-ei  rendkívüli,  nyilvános  ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Németh  Ilona  és  Harta  János  képviselőket
megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Az  ülést  telefonon  hívtam  össze,  az  alábbiak  szerint  teszek  javaslatot  az  ülés  napirendjének
elfogadására: 1.) A DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulása, SIÓKOM Np. Kft 2016, évi pótbefizetése
napirend újratárgyalása, 2.) Támogatás iránti kérelmek, 3.) Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem.
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:

104/2017.(VII.24.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2017. július 24-ei rendkívüli, nyilvános ülés   ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) A DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulása,  SIÓKOM Np. Kft 2016,
évi pótbefizetése napirend újratárgyalása
2.) Támogatás iránti kérelmek
3.) Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem

        Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  A  DBRHÖT  2015-2017.  évi  működési  hozzájárulása,    SIÓKOM  Np.  Kft  2016,  évi
pótbefizetése napirend újratárgyalása

Szatmári Kornélia polgármester: 

A SIÓKOM megkapta a megfelelőségi nyilatkozatot, monopol helyzetbe kerültek. Biztosak benne,
hogy nyereségesen tudnak majd gazdálkodni.  Múlt héten este 6-kor megbeszélés volt ebben az
ügyben, amin Siófok, Balatonendréd, Ságvár, Som, Ádánd és a Siókom képviselői vettek részt. A
26  településből  eddig  csak  6  fizetett.  Ma  délután  kettőig  kell  utalni  a  pótbefizetés  összegét,
különben kizárják a nem teljesítő településeket. Emiatt hívta össze a rendkívüli ülést és tárgyalják
újra  ezt  a  napirendet.  Ha  kizárnak  valakit,  akkor  közbeszerzés  keretében  meg  kell  oldani  a
közszolgáltatást.  Javasoljam,  hogy  a  pótbefizetést  teljesítse  az  önkormányzat,  a  működési
hozzájárulás teljesítésére kérjen haladékot.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

105/2017.(VII.24.) Kt. határozat  

a.)  Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a SIÓKOM Np. Kft
által  elrendelésre  kerülő  2016.  évre  vonatkozó  és  Ádánd  községre  jutó
pótbefizetést, 1.641.182,-Ft-ot teljesíti. 

b.)  Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2016 és 2017.
évekre  megállapított  működési  hozzájárulás  (1.630.364,-Ft)  a  Dél-Balatoni
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Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  részére  történő
megfizetésére haladékot kér a Társulás Elnökénél.

Határidő: a.) pont azonnal, b.) pont 5 napon belül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2.) Támogatás iránti kérelmek

Szatmári Kornélia polgármester: 

Az Ádándi  Általános  Iskolásokért  Alapítvány  pályázatot  nyújtott  be  Iskolaközpontú  helyi
együttműködések támogatására , 74 millió Ft-ot lehet elnyerni, amiből számos fejlesztés valósulhat
meg. A pályázatírás költségeire kérik a támogatást, 200 e ft-ot. Javasolja a kérelem jóváhagyását.
A Sabaki Baráti Kör Egyesület könyvelési költségeire kér támogatást, 30 e Ft-ot.

Fehér József és Harta János képviselő: 
Nem támogatják  az  egyesület  kérelmét.  Az egyesületnek már  nincs  sok tagja,  nem szerveznek
rendezvényeket.

Németh Ilona alpolgármester:
Javasolta kérjenek egy beszámolót az egyesület tevékenységééről, pénzügyi helyzetéről. Továbbá
kérjék, hogy folyamatosan biztosítsák a vizesblokk használatát a kerékpárosok részére a biciklis
pihenőben.

Bene László képviselő:
Az egyesületnek fenntartási  kötelessége van a sabaki kerékpárospihenő vonatkozásában jövő év
végéig, addig működniük kell, nem szűnhetnek meg. Ezt figyelembe kell venni.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Javasolta a támogatások megadását.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

106/2017.(VII.24.) Kt. határozat  

Ádánd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az  Ádándi Általános
Iskolásokért Alapítvány részére 200.000,- Ft, azaz Kettőszáz-ezer Ft vissza
nem  térítendő  támogatást  nyújt  az  „EFOP  1.3.9-17  Iskolaközpontú  helyi
együttműködések támogatása” pályázat pályázatírói díjára.

Határidő: 5 napon belül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

107/2017.(VII.24.) Kt. határozat  

Ádánd  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  SABAKI  BARÁTI
KÖR EGYESÜLET részére 30.000,- Ft, azaz Harmincezer Ft  vissza nem
térítendő, céljellegű támogatást nyújt, a támogatás az egyesület könyvelési költ-
ségeire használható fel.

Felelős  : Szatmári Kornélia polgármester
Határidő  : július 31.

3.) Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy adjanak be rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igényt, a DBRHÖT ki nem
fizetett  működési  hozzájárulására,  valamint  a  visszafizetendő óvodai  normatívára,  3.310.648,-Ft
összegben.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

108/2017.(VII.24.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi
központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.  mellékletIII.1.
pontja  alapján  települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
támogatás iránti   igényt nyújt be 3.310.648,-Ft összegben.

Felelős  : Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: július 31.

Szatmári Kornélia polgármester:
Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
 Németh Ilona                                    Harta János

jegyzőkönyv-hitelesítő                  jegyzőkönyv-hitelesítő


