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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. január 12-én tartott

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

2017.január 12-én megtartott soros, nyilvános üléséről

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

Az ülés kezdete: 17.00 óra
Jelen vannak:   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: 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 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 Bene László és Mater Zsolt 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:

1/2017.(I.12.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2017.  január  12-ei  soros,  nyilvános  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Bene László és Mater Zsolt képviselőt 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:

2/2017.(I.12.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2017. január 12-ei soros,
nyilvános ülés    ülés napirendjét:

1.) A  polgármester  illetményének  és  költségtérítésének,  valamint  az  alpolgármester  tiszteletdíjának  és
költségtérítésének módosítása

2.) Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és
a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

3.) Hivatal felújításának költségei
4.) Óvoda 2017. évet érintő személyi változásai és az ebből eredő intézkedések megvitatása
5.)    Egyebek

 Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.)       A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségté-
rítésének módosítása

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát, a polgármester bérét törvény állapítja meg, a testület ezen
törvény rendelkezései szerint azt határozatban deklarálja.

Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság javasolja a határozati  javaslat  elfogadását,  az illetmény összegét törvény írja elő,  a
béremelkedés különbözetét az állam megtéríti.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját is emeljék meg 10%-kal. Jelentős értékű beruházá-
sok készültek a településen múlt évben, mely az ő munkája nélkül nem jött volna létre, hiszen, mint
ismeretes SZMSZ-ben rögzített feladata az alpolgármesternek a közmunkások irányítása. Így ké-
szült el pl. az Árpád utcai járda.

Harta János képviselő: 
Egyetért a javaslattal,  nagyban hozzájárul az alpolgármester asszony munkája ahhoz, hogy ilyen
gördülékenyen működik a falu.

Lengyel Imre képviselő:
Tény és való, hogy az alpolgármester rengeteget dolgozik, de ha egyik helyen megszorítás van, nem
lehet a másikon költekezni.

Szatmári Kornélia polgármester:
A költségvetés stabil, nem jelentene gondot ezt az emelést finanszírozni.
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Kéri, hogy szavazzanak először a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, majd az alpol-
gármesteréről, az előterjesztés szerint.
Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem vesz részt.

Javaslatára  a  7  tagú  képviselő-testület  jelenlevő  7  tagja  (nem  szavazott  Szatmári  Kornélia
polgármester) 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

3/2017.(I.12.) Kt. határozat
 a polgármester illetménye

Szatmári Kornélia Ádánd Község polgármesterének az  illetménye  az Mötv.

71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát -

az államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott

illetményének 55%-a, vagyis 548.443,- Ft/hó, kerekítve 548.400,-Ft.

Határidő: értelem szerint

Felelős: munkajogi intézkedések megtételére jegyző

Javaslatára  a  7  tagú  képviselő-testület  jelenlevő  7  tagja  (nem  szavazott  Szatmári  Kornélia
polgármester) 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

4/2017.(I.12.) Kt. határozat
 a polgármester költségtérítése

Szatmári Kornélia polgármester részére a költségtérítés mértéke illetmé-

nyének 15 %-a, vagyis 82.260,- Ft/hó.

Határidő: értelem szerint

Felelős: munkajogi intézkedések megtételére jegyző

Lengyel Imre képviselő: 
Javasolja, hogy név szerint szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjáról.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel  Lengyel képviselő javaslatát,  hogy alpolgármester tiszteletdíja ügyében név
szerint szavazzanak.

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

5/2017.(I.12.) Kt. határozat
név szerinti szavazásról

A képviselő-testület  az  alpolgármester  tiszteletdíja  ügyében név szerint
szavazást rendel el.
Határidő, felelős: azonnal
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Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel javaslatát, miszerint az alpolgármester részére bruttó 172.759,- Ft összegű tisz-
teletdíjat állapítsanak meg.

Németh Ilona alpolgármester:
Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem vesz részt.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az SZMSZ név szerinti szavazásra vonatkozó rendelkezései alapján felolvassa  a képviselő-testület
névsorát és kéri, hogy a képviselők név szerint adják le szavazatukat:

Szatmári Kornélia polgármester igen
Bene László képviselő nem
Fehér József képviselő nem
Harta János képviselő igen
Lengyel Imre képviselő nem
Mater Zsolt képviselő igen

Szatmári Kornélia polgármester:
A képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot, hiszen az elfogadásá-
hoz egyszerű szótöbbség kellett volna.
Megállapítom,  hogy a  7 tagú képviselő-testület  jelenlevő  7 tagja  (nem szavazott  Németh  Ilona
alpolgármester) 3 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

6/2017.(I.12.) Kt. határozat

A képviselő-testület az  alpolgármester tiszteletdíjának  172.759,- Ft ösz-
szegben történő megállapítására  előterjesztett  javaslatot  elvetette,  mert
nem volt meg az elfogadásához szükséges egyszerű szótöbbség.
Határidő, felelős: értelem szerint

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazzanak arról,  hogy az  eddig  kapott  összeget  kapja  továbbra  is  az  alpolgármester  asszony
tiszteletdíjként és költségtérítésként. 
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja (nem szavazott Németh Ilona polgármester)
6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

7/2017.(I.12.) Kt. határozat

A képviselő-testület Németh Ilona alpolgármester tiszteletdíját felülvizs-
gálta és azt az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 157.054,-Ft/hó  összeg-
ben állapítja meg.

     

Határidő: értelem szerint

Felelős: munkajogi intézkedések megtételére jegyző
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Javaslatára  a  7  tagú  képviselő-testület  jelenlevő  7  tagja  (nem  szavazott  Németh  Ilona
polgármester) 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta: 

8/2017.(I.12.) Kt. határozat
Németh Ilona alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdí-
jának 15 %-a, vagyis 23.558,- Ft/hó.

Határidő: értelem szerint

Felelős: munkajogi intézkedések megtételére jegyző

Németh Ilona alpolgármester:

A napirend lezárása után szót kér, elmondja, sajnálja, hogy ezen a nem nagy összegű emelésen eny-

nyit vitatkoztak. A munkájában nem a pénz dominál,  azt ezután is ugyanolyan lelkiismeretesen fog-

ja végezni, mint eddig is. 

2.) Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek
biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás fe-
lülvizsgálata

Szatmári Kornélia polgármester:
A megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kéri a testületet az előterjesztés
megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Bene László képviselő:
A roma képviselők nincsenek bent a köztartozásmentes adatbázisban, amíg ez nem tisztázódik nem
javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.

Szatmári Kornélia polgármester:
Erről a megállapodásról már döntöttek, megkötését és felülvizsgálatát törvény írja elő. Az, hogy mi
fog történni a roma önkormányzattal, az nem függ össze ezen megállapodással.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

9/2017.(I.12.) Kt. határozat

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta a
„Ádánd  Községi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-
testületével  a  működési  feltételek  biztosításáról  és  a  gazdálkodási
feladatok  ellátásáról  szóló  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület  az  együttműködési  megállapodást  felülvizsgálta,
azon változtatni nem kíván.

Határidő: azonnal
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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3.)   Hivatal felújításának költségei

Szatmári Kornélia polgármester:
A 2015.  évben elnyert 44 millió Ft összegű támogatásból eredetileg 20.117.492,-Ft-ot állítottunk be
a hivatal felújítására. Az akkori tervezői becslés még nem tartalmazta a tetőfelújítást. A képviselő-
testület később úgy határozott, hogy a konyhafelújításból fel nem használt összeg átcsoportosítását
kérelmezzük  a  hivatal  felújítására.  (8.908.402,-Ft).  Összesen  29.025.894,-Ft  áll  majd  így
rendelkezésünkre. Az átcsoportosítás iránti kérelemhez módosított költségvetést kell beadnunk, így
azt  az  elmúlt  hónapok  során,  tüzetes,  mindenre  kiterjedő  felméréssel  és  hosszas  egyeztetéssel
elkészítettük. A kivitelező költségvetés elkészült. A 29 millió Ft-ba azonban nem fért be az utólagos
falszigetelés, a légkondicionálás, az új telefonközpont és a riasztórendszer felújítása sem. Kért új
kivitelezői költségvetést,  a mai  napon járt  itt  a vállalkozó,  aki  azt  ígérte,  hogy egy héten belül
készül el.

Fehér József képviselő:
A  laminált  padlóburkolattal  nem  ért  egyet,  javasolja  helyette  a  tölgyfa  szalagparkettát.  Az
aljzatszigetelésről és a fal nedvesség elleni szigeteléséről volt szó, de homlokzati szigetelésre egy
70-80 cm falvastagságú régi épületen nincs szükség.

Szatmári Kornélia polgármester:
A műszaki ellenőr is azt mondta, hogy fontosabbnak tartaná a padlásszigetelést, mint a homlokzati
hőszigetelést.

Fehér József képviselő:
Ezzel egyetért, 30% energiát takarítanának meg, ha lenne padlásszigetelés.

Németh Ilona alpolgármester:
A külső szigetelésre 60 cm vastag falaknál nincs szükség. Felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy ré-
gi épület, sok rejtett hiba lehet benne.

Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja, várják meg a másik kivitelezői költségvetést, s akkor rendkívüli testületi ülés keretében
döntsenek a felújítás műszaki tartalmáról és tervezett költségvetéséről.

4.)         Óvoda 2017. évet érintő személyi változásai és az ebből eredő intézkedések
megvitatása

Szatmári Kornélia polgármester:
Az óvodavezető leírta, milyen személyi változások történnek ebben az évben. 1 fő jelenleg gyesen
van, várhatóan márciusban szül – szükséges helyettesítő óvónő felvétele, ehhez kéri a vezető óvónő
a testület hozzájárulását.

Szabó Attiláné óvodavezető:
A szülési  szabadságra  ment  óvónő helyettesítését  jelenleg  megoldják,  de  hosszú  távon ez  nem
biztosítható,  ezért  szeretnének  egy helyettesítő  pedagógust  felvenni.  2  fő  nyugdíjba  fog  menni
jövőre. Gondolkodni kell az óvoda jövőjéről. A gyerekek átlag 20-22-en vannak egy csoportban.
Ott, ahol 30 gyerek van egy csoportban nem lehet olyan minőségű szakmai munkát végezni.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Mindenki nagyon fontosnak tartja az óvodát. 55 gyerek van beíratva, sokszor a betegségek miatt
csak 13-14 gyerek van egy csoportban. Nem szeretné, ha sorvasztásra kerülne az óvoda, ezért kéri,
hogy mindent tegyen meg az intézmény, hogy a gyereklétszám emelkedjen. A falu a múlt évben
10,5 millió Ft-ot tett az óvodába, idén ez több lesz. Áprilisban a beiratkozások után sok minden ki
fog derülni a létszámot illetően, dönteni május végéig kell. Közös döntést szeretne hozni.

Bene László képviselő:
Egyre kevesebb a gyerek. Meg kell fontolni jól a döntést.

Németh Ilona alpolgármester:
Majd májusban kell döntést hozni, az idei költségvetési évet ezzel a csoportszámmal kell tervezni.

Fehér József képviselő:
Vissza  kell  térni  majd  erre  a  kérdésre,  a  helyettesítést  meg  kell  oldani.  Észérvekkel  kell
gondolkodni.

Lengyel Imre képviselő:
A Kapcsolat  újságban  is  megjelent,  hogy  míg  10-en  meghaltak,  addig  csak  3-an  születtek.  A
környező falvakból  nem hiszi,  hogy hoznak ide  gyerekeket,  Jutról  azok viszik Szabadiba,  akik
Siófokon dolgoznak.

Szatmári Kornélia polgármester:
Zárszóként elmondja, hogy szomorúnak találná, ha egy-egy gyerekre úgy kellene vadászni. Benne
is két érzés viaskodik, az egyik az, hogy a kis létszámmal a 3 csoport finanszírozhatatlan, a másik
pedig, hogy nem szeretnének csoportot megszüntetni.
Javasolta, hogy döntsenek a helyettesítő óvónő felvételéről.

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

10/2017.(I.12.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
az Ádándi Óvodában 2017.február 1-jétől egy fő helyettesítő óvónő ha-
tározott  időtartamra,  a jelenleg távol lévő óvónő szülési  szabadságról
való visszatéréséig, felvételre kerüljön.

  Határidő: azonnal
 Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Szabó Attiláné óvodavezető
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5.)    Egyebek

Szatmári Kornélia polgármester:
Tájékoztatásul kiküldtem Siófok Város december közepén érkezett igényét a DBRHÖ 2016. évi
tagdíjára  vonatkozóan.  (917.261,-Ft).  A kistérségi  polgármesteri  ülésen  fognak  erről  beszélni,
javasolja, hogy ez után hozzanak majd csak döntést. Nem érti, miért kérik ezt a „tagdíjat”. A siófoki
ügyintéző kérdésére e-mailben azt írta, hogy ezt az összeg „ a társulás tulajdonában lévő hulladék
előválogató  mű  éves  villamos  energia  szolgáltatási  költségét,  füstjelző  karbantartását,
felülvizsgálatát,  vagyonbiztosítást,  a  hulladékszállító  autók kötelező biztosítását,  műszaki  vizsga
díját, a társulás bankköltségét tartalmazza.
Tájékoztatja a testületet, hogy ez évtől lesz szervezett zöldhulladék szállítás is, időpontjairól minden
lakost értesítenek majd.

Tájékoztatja a testületet, hogy a Siófok-Dombóvár Pécs kerékpárút kiemelt projektként bekerült a
kormányhatározatba.  Ez Ádándot annyiból  érinti,  hogy a Siófokról kivezető kerékpárút,  mely a
község határában ér véget, ehhez fog csatlakozni.

Lengyel Imre képviselő:
Egy lakos panaszkodott neki a szociális ebéd mennyisége miatt (kevesellte), a panaszt kivizsgálta és
megállapította, hogy nincs probléma az ebédosztással.
Azt  kéri,  hogy  szólítsa  fel  a  jegyző  azokat,  akiknek  rendezetlen  az  ingatlanuk.  A  szociális
rendeletben is elő van írva, hogy nem kaphat segélyt az, aki nem tartja rendben az ingatlanát.
Javasolja, hogy ez évben is tartsanak falubejárást és azon a jegyzőnő is legyen ott végig.

Fehér József képviselő: 
Ezt inkább ki kellene venni a szociális rendeletből, ne foglalkozzon vele a testület.

Németh Ilona alpolgármester:
Ezzel nem ért egyet, van olyan ház, ami előtt még az őszi falevelekkel van tele az árok. 

Lengyel Imre képviselő:
Azzal is foglalkozni kellene, hogy néha el sem lehet menni az Árpád utcában a járdán, annyi ember
áll a Dohánybolt előtt.

Fehér József képviselő:
Sokszor a húsbolt melletti közterületet használják WC-nek.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az  hogy  ott  állnak.  az  önmagában  még  nem  jelentene  problémát.  Közterületen  állhatnak  az
emberek,  ami  tilos  közterületen  az  az  alkoholfogyasztás.  Ezzel  egy  szabálysértési  tényállást
valósítanak, ami a járási hivatal hatáskörébe tartozik és a rendőrség tehet pl. feljelentést ez ügyben,
ha  azt  tapasztalja  egy  járőr,  hogy  közterületen  alkoholt  iszik  valaki.  Ugyanez  vonatkozik,  ha
közterületen vizel valaki, az köztisztasági szabálysértés. Ezek a tényállások az önkormányzat helyi
rendeletében nem szerepelhetnek, így a jegyző közigazgatási bírságot nem róhat ki.
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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 Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           
 
          Bene László                Mater Zsolt

jegyzőkönyv-hitelesítő                  jegyzőkönyv-hitelesítő


