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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. október 26-án megtartott soros, nyilvános üléséről

Helyszín: Ádánd, Árpád u. 2/d 

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

Tanácskozási joggal meghívott:         Baumann Anita Gabriella jegyző 
Az 1. napirenddel kapcsolatban részt vett: Horváth Tiborné Ádándi KÖH pénzügyi előadó

                                                            Csaba Szilvia igazgatási ügyintéző,anyakönyvvezető
                                                            Duduka-Rompos Beáta adóügyi és szociális ügyintéző

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, a hivatal
dolgozóit.
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  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:

133/2017.(X.26.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2017.  október  26-ai  soros,  nyilvános  ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőinek Bene László és Fehér József képviselőket megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel



3

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
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:

134/2017.(X.26.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület a 2017. október 26-ai soros, nyilvános ülés ülés   napirendjét  
az alábbiak szerint fogadja el:  

1.) Beszámoló az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-2017.évi műkö-
déséről és a hivatal adóztatási tevékenységéről

2.) Iskolai körzethatárok véleményezése

3.) Siófoki Tankerületi Központ Középtávú Fejlesztési tervének a véleményezése

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszol-
gáltatásról szóló 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Egyebek

b.) A képviselő-testület a 2017. október 26-ai soros, zárt ülés ülés    napirendjét az  
alábbiak szerint fogadja el:  

   1.)  Szociális tűzifa támogatás odaítélése

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

1.) Beszámoló az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-2017.évi működéséről és a hi-
vatal adóztatási tevékenységéről

Szatmári Kornélia polgármester:
Óriási elvárások vannak a hivatallal szemben, nemcsak a testület részéről, hanem a lakosság
felé is meg kell felelni,hiszen a hivatal működése a település életére is hatással van. Ezek az
elvárások jogosok. Az ügyintézés legyen gyors, készséges, ügyfélbarát. Elvárás a folyamatos
munkavégzés, a kollégák egyenlő terhelésére is ügyelni kell. Sajnos a hivatal tevékenységét
olyan  jelenségek  akadályozzák,  amiről  nem a  hivatalvezető  tehet,  nem a  testület  vagy  a
polgármester, hanem az, hogy a jelenlegi törvények szerint a hivatali dolgozók bérezése az
elvárások fényében nagyon alacsony. Nagyon nehéz megfelelő képzettségű és munkabírású
dolgozót  találni,  ami  azt  eredményezi,  hogy  a  hivatalnak  egyre  kevesebb  fővel,egyre
nehezebb körülmények közt kell ellátni a tevékenységét. Tulajdonképpen a hivatali dolgozók
törvény  szerinti  besorolással  megállapított  bérét  fel  kell  kerekíteni  a  szakmai
minimálbérre,mert nem éri azt el sok esetben.. Ezt a feszültséget helyileg nem lehet teljes
mértékben  kezelni,  központi  segítség,j  ogszabálymódosítás  nélkül  nem  orvosolható
megnyugtatóan. Jövő évi költségvetésében át kell gondolni a köztisztviselők bérezését. 
A hivatali beszámolóból kiemelné azt, amit a jegyző a jövő évi teljesítendő célok közé sorolt,
mégpedig a házszámozás rendbetételét a településen, ez nem várathat magára tovább.
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Lengyel Imre képviselő:
Nagy  probléma  a  bérek  kérdése,  a  köztisztviselők  alacsony  megbecsültsége,  elszomorító,
hogy  központilag  ezt  nem  rendezik.  Sok  mindenre  adnak  pénzt,  de  amire  kellene,  arra
nincsen.  Amit fontosnak tart,  azok az adókintlevőségek,  nem tudja,  hogy fordulhatott  elő,
hogy ennyi kintlevőség van, ezek elévülnek egy idő után, le is van írva, hogy az elévülteket
eltörlik, ezért sem  felelős? Vannak, akik évek óta nem fizetik az adót, ez nem korrekt azokkal
szemben, akik becsületesen fizetik. 

Németh Ilona alpolgármester:
A létszámok, a bérek kérdéséről már többször beszéltek, a 24. óra 60. percében vagyunk, mert
eddig csak beszéltünk erről a problémáról,  de nem léptek előre.  A köztisztviselői létszám
csökkent,  a  három pénzügyes  státuszból  2  van betöltve.  Van Ádándon 2  pénzügyes  és  2
igazgatáson dolgozó.  Közben elvárás,  hogy vegyék ki  a  szabadságukat,  de végezzék el  a
munkájukat is, közben a fizetésük annyi,mint a közalkalmazottaknál egy fizikai dolgozóé. A
munkát jobban el kell osztani, sok a vezető, van jegyző és aljegyző is, dolgozó pedig kevés. A
beszámoló nem megfelelő, nem erre kíváncsi a képviselő, amit a jegyző itt leírt. Arra kíváncsi,
hogy  milyen  megoldásai,tervei  vannak.  Az  adókintlevőségek  beszedésében  nem  lát
előrelépést.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az adóvégrehajtásról:  a  testület  kilépett  az  adóvégrehajtási  társulásból,  egészen  addig  az
adóvégrehajtás  elvégzéséért,  teljesítéséért  a  társulás  volt  a  felelős,  a  jegyzői  hatáskört  a
társulás gyakorolta. Megjegyzi, hogy hivatalosan csak ez év december 31-ével szűnik meg az
önkormányzat  társulási  tagsága.  A  hivatalban  az  adóügyi  ügyintéző  nem  függetlenített,
adóügyi  munkája  mellett  szociális  ügyintézői  feladatokat  is  ellát.  A végrehajtás  feladatait
eredményesen függetlenített munkakörben tudná ellátni. Az adótartozások egy részét átadta
azonban így is a NAV-nak behajtásra, ahogy a testület ezen irányú elvárást megfogalmazta. A
múlt  évben  két  adóügyi  ügyintéző  hagyta  itt  a  hivatalt,  volt,  aki  csak  egy  hónapig  volt
állományban  és  voltak  hónapok,  mikor  betöltetlen  volt  az  állás  és  az  amúgy  is  leterhelt
kolléganők  helyettesítettek.  Stabil  állomány  nélkül  nem  működhet  a  hivatal,  nem  lehet
megfelelő hatékonyságú pl. az adóbehajtás.  Az elkészített beszámolóból kitűnik, hogy milyen
nagyfokú a fluktuáció. Nagyon nehéz új embert találni, olyant, akit nem riaszt el a bérezés és
meg  is  tud  felelni  az  összetett,  szakértelmet  kívánó  feladatoknak.  Jelenleg,  illetve  a
közeljövőben  a  közös  hivatal  vonatkozásában  3  álláshely  betöltését  kell  megoldani.  A
jelenlegi adóügyi ügyintéző,  aki színvonalas jó munkát  végez,  gyesre megy,  helyettesíteni
kell. Az állást meghirdették, ahhoz, hogy ez a munka tovább folytatódjon, fontos, hogy olyan
embert  tudjanak  felvenni,  akinek  vagy  van  igazgatási  gyakorlata  vagy  megfelelő
rugalmassággal  rendelkezik,  hogy  hamar  beletanuljon  a  bonyolult  szakrendszerek
használatába. 
Ha figyelmesen olvassák, akkor látható,  hogy a beszámoló vázolja ezeket a problémák és
megoldási javaslatként szerepel benne, hogy a testület engedélyezze a székhelyen a harmadik,
betöltetlen pénzügyi álláshely meghirdetését.

Fehér József képviselő:
Az a véleménye, hogy ha ennyi munka van, akkor fel kell venni embert, meg kell fizetni őket.
Megfelelő jutalomban kell részesíteni a hivatali dolgozókat az év végén. Arra a megjegyzésre,
hogy „sok a főnök” a hivatalban csak annyit, hogy kell az irányító és kell a főnök.
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Harta János képviselő:
A  hivatali  dolgozók  megérdemlik  a  fizetésemelést,  a  jutalmat,  akár  13.havi  fizetés
formájában.  Kívülről  bele  sem  látunk  mi  a  munkájukba.  Be  kell  tölteni  a   pénzügyes
álláshelyet.

Szatmári Kornélia polgármester:
Indokoltnak  tartom,  hogy  elismerjük  a  hivatali  dolgozók  munkáját,  megfelelő  jutalmat
kapjanak. A bruttó 200 e Ft-os fizetést el tudja képzelni, bár jövőre már a garantált minimálbér
is 180 e Ft lesz. Javasolom elfogadni a beszámolót, valamint engedélyezni a hivatal SZMSZ-
ben szereplő, de eddig létszámstop miatt betöltetlen pénzügyi ügyintézői állást meghirdessék. 

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

137/2017.(X.26.) Kt. határozat

1. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló
az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-2017.évi működéséről és a
hivatal adóztatási tevékenységéről” előterjesztést megtárgyalta, azt jóvá-
hagyólag elfogadta.
2. A képviselő-testület  engedélyezni a hivatal SZMSZ-ben szereplő, de
eddig létszámstop miatt betöltetlen harmadik ádándi  pénzügyi ügyintézői
állást meghirdessék, szükség szerint szolgálati lakás biztosításával.

Határidő:a.) pontban értelem szerint, b.) pontban november hónap folyamán
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző

2.) Iskolai körzethatárok véleményezése

Kérdés,hozzászólás nem volt.

Szatmári Kornélia polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

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

137/2017.(X.26.) Kt. határozat
általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

1. Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről  és  a  köznevelési  intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § alapján, a Somogy Megyei
Kormányhivatal  Kaposvári  Járási  Hivatal  által  megállapított  kötelező
felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok meghatározásával egyetért,
változást nem tart szükségesnek.
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2.  A  településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma
intézményi bontásban:

Ádándi Fekete István Általános Iskola:  HH 28 fő, HHH 1 fő

3.  Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  az  iskolai  felvételi  körzetről  kialakított  véleményről
tájékoztassa a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalát.

Felelős: Szatmári Kornélia  polgármester
Határidő: a Járási Hivatal értesítésére október 31.

3.) Siófoki Tankerületi Központ Középtávú Fejlesztési tervének a véleményezése

Szatmári Kornélia polgármester :
Az önkormányzat is fontos feladatának tartja , hogy fejlessze a településen az iskolát, az óvo-
dát. A kiküldött anyag statisztikai adataiból látszik, hogy mindenhol az a probléma, hogy ke-
vés gyerek születik. Tájékoztatta a testületet,hogy az ádándi iskola,most nyert el egy 74 millió
forintos pályázatot. Aminek egy részét a pályázatban partnerként együttműködő helyi egyesü-
letek költhetnek el rendezvényeikre. Első ilyen közös rendezvény az Advent lesz, melynek
megtartásában az Ádándért egyesület működik közre.

Bene László képviselő:
Végignézte ő is a mellékelt statisztikai adatokat, máshol a 3 csoportos óvodánál csak 6 peda-
gógust alkalmaznak, ott nem kötelező a 7 óvónő? 

Harta János képviselő:
Elkeserítőnek tartja, hogy  200 e ember nem végzet el az általános iskola 8 osztályát.

Szatmári Kornélia polgármester 
Javasolta a  Siófoki Tankerületi Központ Középtávú Fejlesztési tervének a jóváhagyását.

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

137/2017.(X.26.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Tankerületi
Központ Középtávú Fejlesztési tervét megismerte, azt jóváhagyta.

Határidő:értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérdés,hozzászólás nem volt.

Szatmári Kornélia polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

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

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja

12/2017. (X.27.)   önkormányzati rendeletét   
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

szóló 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Egyebek

Szatmári Kornélia polgármester:
Elkészült az Arany, a Jókai és a Vörösmarty utcák aszfaltozása. Már a múlt ülésen felvetődött,
hogy súlykorlátozást kell bevezetni ezekben az utcákban, mert a nagy össztömegű mezőgaz-
dasági gépek egy éven belül tönkre fogják tenni őket. A mezőgazdasági járműveknek kerülő
útvonat kell keresniük.

Lengyel Imre képviselő:
Ezek a nagy gépek, kombájnok, terményszállító traktorok, pótkocsis teherautók, nemcsak a
hegyi utcákat, de már a Kossuth L. utcát is tönkretették, falubejáráson meg is tekintették, hogy
hol. Nincs más megoldás, be kell vezetni a súlykorlátozást. Ettől esetleg akkor lehetett volna
eltekinteni, ha a gazdák hozzájárulnak az útfelújításhoz és így 30 cm-es alapot lehetett volna
csinálni.

Bene László képviselő:
Sajnos tapasztalat, hogy a megrakott pótkocsis gépjárművel akár 50-nel, 60-nal is mennek,
így még jobban rongálják az utakat.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel, hogy a Jókai,Vörösmarty és Arany J. utcában 7,5 tonnás súlykorlátozást
vezessenek be, mivel a  helyi közút a teherbírása alapján nem alkalmas arra, hogy azon 7,5
tonnát meghaladó jármű közlekedjen. 

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózko-
dással a következő döntést hozta: 
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138/2017.(X.26.) Kt. határozat

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  és
kezelésében  lévő  helyi  közutak  közül  az  Arany  János  utcában,  a  Jókai
utcában és a Vörösmarty utcában súlykorlátozást vezet be 2017. november
15-étől, mely alapján a fenti utcákba nem hajthatnak be azok a járművek,
járműszerelvények, amelynek a megengedett legnagyobb össztömege a 7,5
tonnát  meghaladja,  kivéve   a  katasztrófa  elhárítást,  megelőzést  és
segítségnyújtást végző, a műszaki és baleseti mentést ellátó,  a kommunális
közfeladatot ellátó, az út-, vagy közműépítést végző járművek.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  6  forgalmi  jelzőtábla
beszerzésére és kihelyezésére.

Határidő:értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
A hivatal felújítása során a padlásszigeteléssel nem számoltak, azonban a fűtési rendszer csak
akkor tud megfelelő hatékonysággal működni, ha azt megcsinálják a tél beállta előtt. Ugyanis
a nem szigetelt padlásfödém jelentős, akár 30%-os hőveszteséget is okoz. Javasolta, hogy a
szükséges mennyiségű szigetelőanyagot vegyék meg, a padlás felülete kb.250 m2. 20-30 cm-
es  szigetelőanyagot kellene venni. A költsége mindennek kb.600-700 e Ft.

Bene László képviselő:
Véleménye szerint  a  20cm-es  szigetelőanyag elég  lesz.  A gerenda vastagságát  kell  nézni,
ahhoz kell igazodni.

Harta János képviselő:
Az a gond, hogy vannak helyek, ahol a gerenda fel van emelve 50-60 cm-re is.

Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel, hogy a padlásszigetelés megoldásáról való döntést.

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

139/2017.(X.26.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a  Polgármesteri  Hivatal  épületének  padlásszigetelését  az  önkormányzat
saját dolgozóival meg kell csináltatni, ehhez a szükséges mennyiségben 20
cm-es szigetelőanyagot kell beszerezni.

H  atáridő:  értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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Szatmári Kornélia polgármester:
Összeszámolta  kérésére  a  hivatal,  hogy  mennyibe  kerülne  a  település  egyes
közintézményeinek  (hivatal,  rendelő,művelődési  ház)  és  a  kápolnának,  valamint  a
kereszteződésben  álló  fának  a  karácsonyi  díszkivilágítása.  Mindez  összesen  533.000,-Ft
lenne. Kérdés, hogy áldozzanak-e ennyit a díszkivilágításra, szerinte ez is fontos dolog lenne.

Németh Ilona alpolgármester:
Ez nagyon sok pénz,  erre  nem szabad ennyit  áldozni.  Nem kell  mindenféle  katalógusból
rendelni, az ilyen dolgot szakboltokban kell megvenni.

Bene László képviselő:
Lehet, hogy olcsóbb ajánlatokat kellene keresni.

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

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
 Bene László                                                 Fehér József          

             jegyzőkönyv-hitelesítő                         jegyzőkönyv-hitelesítő


