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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. február 1-jén tartott

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

2017.február 1-jén megtartott soros, nyilvános üléséről

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

Az ülés kezdete: 15.30 óra
Jelen vannak:   Szatmári Kornélia polgármester

Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt: Fehér József képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívott: -

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 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  alpolgármestert  és  Lengyel  Imre  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:

13/2017.(II.1.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2017. február 1-jei rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Németh  Ilona  alpolgármestert  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  6  tagja  egyhangúlag,  6  igen,  0  nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14/2017.(II.1.) Kt. határozat

a.)  A képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  2017.  február 2-jei
rendkívüli, nyilvános ülés    ülés napirendjét:

1. Ádándi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az   Ádándi Konyha és az Ádándi
Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása

2.  Döntés a DBRHÖT társulási megállapodás módosításáról
3. A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása
4. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének a jóváhagyása
5. A hivatal tervezett felújításának tervezői költségvetése a pályázati  támogatás módosítása iránti ké-

relemhez

 Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.) Ádándi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az  Ádándi Konyha és
az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az államháztartásról szóló törvény és kormányrendelet írja elő, hogy egy költségvetési szervnek
meghatározott tartalmú SZMSZ-szel kell rendelkeznie. Ezen előírások alapján készült a konyha,
mint új intézmény SZMSZ-e, melyet a fenntartó képviselő-testületnek kell elfogadni.

Lengyel Imre képviselő:
Ki dönti az intézménybe új dolgozó felvételéről, mert ez nem szerepel az SZMSZ-ben. Az intéz-
ményvezető feladatai között szerepel, hogy beszállítók körét az intézményvezető a polgármesterrel
közösen határozza meg, ez mit jelent?

Baumann Anita Gabriella jegyző:
De szerepel benne, mégpedig olyan formában, hogy a munkáltatói jogokat, köztük a kinevezést az
intézményvezető gyakorolja.

Szatmári Kornélia polgármester:
Fontosnak tartom, hogy a beszállítók között legyenek helyi vállalkozók is, valamint olyan beszállí-
tókat találjunk, akik a környékről friss, saját termelésű zöldséget tudnak biztosítani, mint pl a sza-
badhídvégiek. Fontos és ezen kívánságát a képviselő-testület is kifejezte már, hogy a konyhán főzött
ételek  mikor lehet, akkor ne fagyasztott, hanem friss zöldségekből gyümölcsökből készüljenek, és
ne leves vagy mártásporból.
A dolgozókat az intézményvezető veszi fel, ez most épp aktuális is, hiszen egy szakácsnő elmegy
augusztus 1-jétől nyugdíjba, februártól már a szabadságát, majd áprilistól a felmentését tölti. A fő-



4

zést csak megfelelő végzettségű személyre lehet bízni, ezért a konyhavezető már meghirdette az ál-
lást. A testületet most kívánja tájékoztatni, hogy amilyen hamar csak lehet felveszi az új szakácsnőt
Szeretné, ha ezt a tájékoztatást elfogadná a testület.
Németh Ilona alpolgármester:
Az SZMSZ-ben minden szerepel, aminek bent kell lenni. Az új szakácsnő felvételéről nem kell dön-
teni, az SZMSZ-ben bent van, hogy hány fővel működik a konyha. Aki nyugdíjba megy, ahelyett
újat kell felvenni az intézményvezetőnek, onnantól, mikor már nem dolgozik, vagyis februártól.

Szatmári Kornélia polgármester:
Kéri, hogy fogadja el a testület az előterjesztés szerint az intézménnyel kapcsolatos két dokumentu-
mot, valamint vegye tudomásul tájékoztatóját a konyhán belüli személyi változásokról.

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

15/2017.(II.1.) Kt. határozat

a.) Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott
és működtetett Ádándi Konyha intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát
jóváhagyja.

b.)   Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a gazdasági
szervezettel  nem  rendelkező,  Ádánd  Község  Önkormányzata  által  fenntartott
ÁDÁNDI  KONYHA  és  az  Ádándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja.

c.)  A képviselő-testület  a  polgármester  tájékoztatását  az  intézményben  történő
személyi változásokról tudomásul veszi.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

2.   Döntés a DBRHÖT társulási megállapodás módosításáról

Szatmári Kornélia polgármester:
A Társulási Tanácsban bekövetkezett személyi változásra tekintettel szükséges módosítani a Társu-
lási Megállapodást, kéri, hogy ezt az előterjesztés szerint hagyják jóvá.

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

16/2017.(II.1.) Kt. határozat
Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  „A  Dél-
Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának módosítása” című előterjesztést  és     az   alábbi   határozatot
hozta:

A  képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  Dél-Balatoni  Regionális
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Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Kelet-Balaton  és  környéke
hulladékgazdálkodási  kistérségének  döntését,  miszerint  a  társulásban  társulási
tanácstagként  a  kistérséget  2016.  december  elsejétől  kezdődően  Viplak  Tibor
László  Enying  város  polgármestere  képviseli,  továbbá  a  személyi  változásra
tekintettel  hozzájárul  és  elfogadja  a  Társulási  Megállapodás  1.  számú
mellékletének módosítását oly módon, hogy a Társulási Megállapodás 1. számú
mellékletében a Társulási Tanács névsorából Forró Zsolt Balatonfőkajár község
polgármestere  törlésre,  Viplak  Tibor  László  Enying  város  polgármestere  pedig
feltüntetésre kerül. 
  
A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  döntésnek a  DBRHÖT Társulási
Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert
a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint

3. A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása

Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondta, hogy a múlt évbe az összes szabadságát kivette, az idei szabadságolási tervét is elkészí-
tette. A  intézményvezetőket is megkérte, hogy mutassák be neki az intézmény dolgozóinak a sza-
badságolási tervét.

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

17/2017.(II.1.) Kt. határozat

"A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szatmári  Kornélia
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja, s
az abban foglalt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. §-a alapján, a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi időarányosan.

A 2017. évi 39. nap szabadságolási ütemterve a következő:

Hónap Tervezett napok/mettől 
meddig

Napok száma

Január - -

Február -

Március 6, 16-17 3

Április 10-14 5
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Május 16-19 4

Június 19-23 5

Július 10-14 5

Augusztus 7-11 5

Szeptember - -

Október 12-13 2

November 14-15 2

December 18-22, 27-29 8

Összesen: 39

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester , Baumann Anita Gabriella jegyző a 
szabadság nyilvántartására

4. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének a jóváhagyása

Bene László képviselő: 
Szeptember  és  november  hónapokban  szerepel  a  tájékoztató  az  önkormányzat  gazdálkodásáról
napirend, ezt múlt évben sem tárgyalták meg, érdemes bent hagyni? A decemberi közmeghallgatás
nem szerepel a munkatervben.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Áprilisban ez éves beszámolót kötelező megtárgyalni, de a féléves és háromnegyedéves beszámoló
nem kötelező. Ennek ellenére jogos és teljesíthető elvárás a testület részéről, hogy a gazdálkodás
állásáról  egy  tájékoztatót  kapjon,  ezt  azonban  nem  zárszámadással  egyező  részletezettséggel
gondolja elkészíteni. A közmeghallgatással kiegészíti a munkatervet.

Lengyel Imre képviselő:
Legyen bent a munkatervben áprilisban a falubejárás.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy fogadják el a munkatervet a képviselők által javasolt kiegészítéssel.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a következő döntést hozta: 
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18/2017.(II.1.) Kt. határozat

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és
jóváhagyja a képviselő-testület 2017. évi munkatervét az előterjesztettek szerint,
kiegészítve  a  képviselő-testület  ülésén  elhangzott  felvetésékkel  (falubejárás,
közmeghallgatás).

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 

5. A hivatal tervezett felújításának tervezői költségvetése a pályázati  támogatás módosítása
iránti kérelemhez

Szatmári Kornélia polgármester:
Két  kivitelezőtől  kapott  árajánlat  alapján  kérte  fel  a  műszaki  ellenőrüket,  hogy  készítsen  egy
tervezői költségvetést,  mely belefér a pályázati  összegbe.  Ez a költségvetés nem tartalmazza  a
külső  homlokzati  szigetelést,  valamint  a  klímákat  csak  az  utcafronti  irodákba  tervezi.  Ezzel  a
tervezői  költségvetéssel  már be tudjuk adni  a módosítási  kérelmünket,  s  annak elfogadása után
alkalmas lesz, hogy a közbeszerzés műszaki dokumentációjának az alapja legyen.
A tervezői költségvetés ugyanazon összeggel (29.093.550,-Ft),  de két variációban készült  el,  az
egyik  tartalmazza  a  padlás  hőszigetelését  is.  Kéri  a  testületet,  hogy döntsön melyik  változattal
kérelmezzék a módosítást. Az önkormányzat szakembere megvizsgálta a padlás állapotát, ott csak
nehézkesen lehetne megvalósítani a szigetelést.

Bene László képviselő: 
Felesleges a padlás szigetelése, sározva van, van álmennyezet, már ott is képződik egy szigetelő
levegőréteg, legyen inkább egy kis tartalék a költségvetésben.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy akkor a megismert, padlás-szigetelést nem tartalmazó költségbecslés szerint adják
be a módosítási kérelmüket.

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

19/2017.(II.1.) Kt. határozat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban
nem részesült  települési  önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kapott
összeg  felhasználásával  kapcsolatban  módosítási  kérelmet  terjeszt  elő  a
Belügyminisztérium  felé,  arra  vonatkozóan,  hogy  a  hivatal  felújítására  a
jóváhagyott  támogatáson  felül  a  konyha  felújítására  előirányzott  összeget  is
felhasználhassák,  az  elfogadott  29.093.550,-Ft  összegű  tervezői  költségvetés
szerint.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 
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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


