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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017.szeptember 21-én tartott
soros, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 21-én 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:
Meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző
Szabó Attiláné Ádándi Óvoda Óvodavezető
Horváth Tiborné Ádándi KÖH pénzügyi előadó
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.
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 Harta János és Lengyel Imre 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:
112/2017.(IX.21.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2017. szeptember 21-ei soros, nyilvános ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Harta János és Lengyel Imre képviselőket
megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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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:
113/2017.(IX.21.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület a 2017. szeptember 21-ei soros, nyilvános ülés ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A költségvetési rendelet módosítása
2 .Magyar Államkincstár utóellenőrzési jelentése
3. Gördülő fejlesztési tervek (2018-2032)
4. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
5. Az Ádándi Óvoda 2017/2018. évi munkatervének véleményezése
6. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete módosítására
7. Egyebek
a)Rally-pálya bérlete
b.)Hetyei templomrom ügye
c.)Bölcsőde pályázat tervezés
d.)Tájékoztató a 6403.út felújítási munkálatairól
e)Utcák forgalomkorlátozása (szóbeli)
f.)Falubejárás pontos időpontjának a megbeszélése
g.)Siókom Nkft-vel kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése
b.) A képviselő-testület a 2017. szeptember 21-ei soros, zárt ülés ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Hivatal szabadidő megváltás finanszírozási kérelme
2.) Tájékoztatás az Ádándi Óvoda 2017/2018-as nevelési évében bekövetkezendő
személyi változásokról
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

1.)

Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosítása

I.

félévi

Szatmári Kornélia polgármester:
A rendelet módosítás 01-07 havi állapot szerint tartalmazza az előirányzat változásokat.
Elmondta, hogy a az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóban
kíván tájékoztatást nyújtani, az alábbiak szerint: az utcák aszfaltozása megtörtént, ki is
fizettük már. A hivatal felújítása folyamatban van, úgy néz ki október közepére be is
fejeződik. Sajnos a vályogfallal voltak problémák, az északi oldalon ki is dőlt egy rész. A
fűtéssel kapcsolatban jelezte a kivitelező, hogy véleménye szerint alul van tervezve a
teljesítménye. A műszaki ellenőrrel egyeztetve szakértővel vizsgáltattuk meg a fűtési terveket,
azonban a számítási szerint nagyon kicsi az eltérés. Számomra megnyugtató, h azt mondta,
hogy olyan hibát nem lát, ami a fűtéstervező felelősségét felveti. A padlás szigetelését
azonban ajánlaná, mert a fűtésből származó hő 30% el fog menni ott. Az ASP pályázat nagy
része lezajlott, az ASP-re való átállás sok munkát ad a hivatalnak. A négyszámjegyű út
felújítására az önkormányzat részét, 25 millió Ft-ot átutalták már. Sajnos a munka még nem
kezdődött meg, jelen pillanatban az az ígéret, hogy Ádánd és Siójut között október közepén
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megkezdik a munkát. Az útépítésnek azonban, bármikor is kezdik határidőre meg kell
valósulnia. A telekeladások ára megérkezett. A DRV eszközhasználati díja is érkezik, idén
azonban nem végeztek még felújítási munkákat. A Drv indoka az volt, hogy a
csővezetékcserével az ivóvízminőségjavító programig várnak, azonban a tűzcsapcserét ősszel
folytatják. A sabaki utcák aszfaltozását október 15-éig meg kell csinálni.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadni javasolta
pénzmaradványokat helyre kell tenni.

a

rendeletmódosítást,

azzal,

hogy

a

Dobár Ferencné a Pénzügyi Bizottság tagja:
az önkormányzatnál pl. a 35 milliós pénzmaradvány 21 millióra csökkent. Mi az oka ennek?
Úgy látja, hogy a pénzügyi ügyintézők munkája sokat fejlődött, a rendelet önmagában teljesen
tökéletes, szépen összeállított.
Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző:
Az eredeti előirányzat a december 31-ei pénzmaradvány, a módosított a zárszámadási
maradvány össze. Jövőre lehet, h nem kellene ilyen korán tárgyalni a költségvetést, hanem
akkor, mikor pontosabban látjuk a korrigált pénzmaradványt.
Lengyel Imre képviselő:
Mennyi az adókintlevőség, mennyi adót hajtottak be? Az adókintlevőség 80%-ból, ha
behajtanák, már jelentős dolgokat lehetne csinálni. Készül-e az adóslista? Legyen kint minden
hirdetőtáblán! Tájékoztatást kér a kamatmentes kölcsöntartozásokról is!
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az adóbeszámolót októberben tárgyalják a hivatal működéséről szóló beszámoló részeként. Az
adólista októberre elkészül, eddig is kitették mindet hirdetőtáblára, többször is, mert leszedték az
emberek. Sehol sem hajtják be az adókintlevőségek 80%, ez irreális elvárás. A testület kilépett az
adóvégrehajtási társulásból, már akkor jelezte, hogy az egy ügyintéző, aki osztott munkakörben látja
el a feladatát, nem fog tudni jelentős eredményeket elérni. Ennek ellenére több gépjárműadó tartozó
befizette a tartozását, mikor felszólította őket, azzal, hogy kivonatja az autót a forgalomból. Jelenleg
az adóállomány rendbetétele zajlik, meghaltak, elköltözöttek, tulajdonjog változások miatt új
tulajdonosok megkeresése, felhívása a bevallás benyújtásra. A kamatmentes kölcsöntartozók listája
egyszer már a testület előtt volt, részletes tájékoztatást kapott a testülete, azóta ez a lista nem nőtt,
hiszen megszűnt ez a fajta segélyezési forma. Akinek akkoriban a polgármester, a szociális
bizottság kamatmentes kölcsönt adott, azok rászorult, szegény vagy idős emberek voltak. Ezt
behajtani adók módjára nem lehet.
Fehér József képviselő:
A kamatmentes kölcsönökkel nem kellene foglalkozni, rászorultak voltak, nem lehet
visszakövetelni már.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolja elfogadni a költségvetési rendelet módosítását.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
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Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
10/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2 .) Magyar Államkincstár utóellenőrzési jelentése
Szatmári Kornélia polgármester:
A Magyar Államkincstár által végzett 2015. év költségvetési év szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés tárgyban lefolytatott vizsgálat utóellenőrzési jelentését, valamint az ez alapján készített intézkedési tervet terjesztette a testület elé tájékoztatás és elfogadás céljából. Nem voltak
már jelentős hiányosságokat, azokat pótolták. Legvitatottabb az az ellenőrzési megállapítás
volt, hogy a hivatal múlt évben nem szervezhette volna ki a könyvelését. Feltettem a kérdést,
hogy ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem lesz pénzügyesünk és nem kapnánk megfelelő
szakembert, akkor mit csinálnánk, mert a havi adatszolgáltatásokat határidőre le kell adni, különben büntetést szabnak ki. Ennek ellenére ezt a megoldást nem lehet választani.
Baumann Anita Gabriella jegyző:
A könyvelés már nincs kiszervezve, januártól nem az EPER-ben könyvel a hivatal, hanem az
ASP gazdálkodási modulját használják. Mindenki e-személyi igazolványával azonosítva léphet a rendszerbe. A szabályzatok most naprakészek, sajnos azonban sok szabályzat van és
gyakoriak a változások, ezért szinte lehetetlen mindig naprakésznek lenni velük.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:

114/2017.(IX.21.)Kt. Határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ádánd Községi
Önkormányzatnál, az Ádándi közös Önkormányzati Hivatalnál és az Ádándi
Óvodánál a Magyar Államkincstár által végzett 2015. év költségvetési év
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés tárgyban lefolytatott vizsgálat
utóellenőrzési jelentését megtárgyalta, azokat tudomásul vette.
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az utóellenőrzési jelentés
megállapításai alapján készített Intézkedési Tervet elfogadja.
Határidő: 2017.szeptember 30.,illetve folyamatos
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester, Baumann Anita Gabriella jegyző, Szabó Attiláné
óvodavezető
és az intézkedési tervben megjelölt további személyek

3.) Gördülő fejlesztési tervek (2018-2032)
Szatmári Kornélia polgármester:
Minden évben tárgyalják, elfogadni javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2017. (IX.21.) Kt. határozata

Ádánd vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervről
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 11-06080-1-001-0000 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_101 kódszámú ÁDÁND VÍZMŰ
megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. által a
2018-2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete
szerinti tartalommal és formában elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési tervben
meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli,
adott évi személyes egyeztetések mellett.
Határidő: soron kívül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2017. (IX.21.) Kt. határozata

Ádánd szennyvízkezelő és tisztító rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 21-06080-1-001-0014 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_118 kódszámú
ÁDÁND
SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ rendszer megnevezésű víziközmű
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11.§-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. által 2018-2032 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal
és formában elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben 2018. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, adott évi személyes egyeztetések
mellett.
Határidő: soron kívül
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
4. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
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117/2017.(IX.21.)Kt. határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához való csatlakozásról
1. Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy
csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
2. A képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el, a támogatás
finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet beépíti a 2018. évi
költségvetésbe.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére.
Felelős:
Határidő:

Szatmári Kornélia polgármester
a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2017. október 2.

5. Az Ádándi Óvoda 2017/2018. évi munkatervének véleményezése
Szatmári Kornélia polgármester:
A munkaterv kapcsán kiemelte, hogy a szülők igényeit az óvoda nyitvatartásánál figyelembe
kell venni. A nevelés nélküli munkanapokon is gondoskodjanak minden gyermek
felügyeletéről, akinek a szülője ezt igényli. Tartanak-e konkrét iskolásra felkészítő
foglalkozásokat? A Pedagógiai Program megvalósítására több konkrét példát kellett volna
felsorolni. Mit jelent az, hogy az egészségnevelés igény szerint zajlik?
Szabó Attiláné óvodavezető:
A nagycsoportosoknak tartanak kötött és kötetlen foglalkozásokat. Az egészségnevelés úgy
zajlik, hogy a védőnő eljön az óvodába, vagy szülői értekezetlenre. Évente kétszer
állapotfelmérést is tart a gyerekeknek, ez nem kötelező, de itt évek óta megcsinálják.
Németh Ilona alpolgármester:
Elvárnánk, hogy az egészségnevelés nem csak igény esetén valósulna meg. Nagyon
fontosnak tartja az iskolára való felkészítést, a leendő első osztályosok felkészítését, ugyanis
gyakran tapasztalható elsőben, hogy a gyerekek nem tudják, hogyan kell fogni a ceruzát. A
gyereklétszámot illetően elszomorító számok vannak, ha éves átlagot számolunk, akkor 35
főre jön ki az átlaglétszám.
Szabó Attiláné óvodavezető:
A munkaterv tartalmát, felépítését jogszabály határozza meg. A pedagógiai módszereket nem
a munkatervben kell beépíteni, hanem az adott nevelési év fő céljait, feladatait kell hogy
tartalmazza. Jövő héten intézményi tanfelügyelet jön, nekik is be kell mutatni a munkatervet.
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Tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda udvarosa augusztus 31-ével felmondott, azóta a
közmunkások végzik el a szükséges feladatokat. Az udvaros azonban karbantartó is volt, pl, ő
cserélte ki a kiégett villanykörtéket, összegereblyézte a lehullott leveleket. Elmondta, hogy
szeretne egy fix udvarost. Beszélt továbbá a hamarosan bekövetkezendő személyi
változásokról, szeretné, ha az óvoda továbbra is jogszerűen, törvényesen működjön.
Decemberig meg tudja oldani, ha egyik óvónő nem lesz már, de januártól már nem tudja. De
ha nem lesz még akkor sem óvónő, akkor délután „összealtatja” a gyerekeket, sajnos ez azzal
jár majd, hogy járkálni kell a hideg folyóson. Sajnos óvónő hiány van. 3 csoporthoz 6 óvónő,
3 dajka jár. Jövő szeptembertől a kétcsoportos óvoda elképzelhető, de az visszafejlődés lenne.
Fehér József képviselő:
Az a kérése, hogy az intézményvezető úgy írja le a munkatervet, hogy a képviselők is megértsék.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta a munkaterv elfogadását.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:

118/2017.(IX.21.)Kt. határozat
Az Ádándi Óvoda 2017/2018. évi munkatervének véleményezése
1.) Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ádándi Óvoda
2017/2018. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
2.) A képviselő-testület a nyári szünet időtartalmát a munkatervben jelzettek
szerint jóváhagyja.
Felelős: óvodavezető
Határidő: értelemszerűen
6. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Kérdés hozzászólás nem volt.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja
11/2017.(IX.22.) önkormányzati rendeletét
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7.) Egyebek
a.) Rally-pálya bérlete
Szatmári Kornélia polgármester:
A rally pálya bérlője kéri, hogy a testület a szerződés megszűnését megelőzően tárgyaljon a
bérleti szerződés meghosszabbításáról annak érdekében, hogy a Sió-Rally Kft. tervezni tudja a
következő évét. A szerződés jövő májusban jár le.
Bene László a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság javasolta a bérleti szerződés meghosszabbítását, a bérleti díjat 1,3 millió Ft helyett
1,5 millió Ft-ban javasolta meghatározni.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ezzel egyetért, ha a a testület számára is elfogadható, akkor kéri, hogy az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogadják el.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:

119/2017.(IX.21.)Kt. határozat
Rally-cross pálya bérbeadása (2018-2023)
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az önkormányzat
tulajdonát képező ádándi 0178/2hrsz-ú, 1859 ha,m2 területű árok, az ádándi
0178/3 hrsz.-ú, 7,3001 ha,m2 területű rét,az ádándi 0178/4 hrsz.-ú, 1020 ha, m2
területű saját használatú út, az ádándi 0178/5 hrsz.-ú ,3425 ha,m2 területű saját
használatú út ingatlanokat (rally-cross pályát) a Sió-Rally Kft-nek (cg.: 14-09307532; székhely: 8600 Siófok, Klapka utca 40.; képv.: Kővágó Zoltán ügyvezető)
2018.június 1-től 2023. május 31-éig terjedő határozott időszakra évi bruttó
1,5 millió Ft bérleti díj ellenében, mely bérleti díj minden évben az inflációs
rátával megemelve növekszik, azzal, hogy a felek a szerződés hosszabbításáról a
bérleti szerződés megszűnését megelőző legalább egy évvel megelőzően
megállapodnak. Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős:Szatmári Kornélia polgármester

b.) Hetyei templomrom ügye
Szatmári Kornélia polgármester:
Másfél évvel ezelőtt kezdeményezte a képviselő-testület a hetyei templom-rom megvásárlását
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől. Több telefonos megbeszélés után válasz e hónap
elején érkezett, melyet az előterjesztésből megismerhetett a testület. Az NFSZ a föld értékét
értékbecslővel kívánja meghatároztatni, az értékbecslés költségét az önkormányzatra hárítva.
Az a javaslat, hogy ingyenesen vagy jelképes összegért cserében kérjék az ingatlant, hiszen ez
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nem szántó, nem földet akarnak művelni, hanem egy műemléket megmenteni és látogathatóvá
tenni.
Lengyel Imre képviselő:
Örüljön az állam, hogy az önkormányzat törődik vele.
Mater Zsolt képviselő:
Nagyon fontos, hogy utat is kérni kell hozzá. A romhoz hivatalos út nem vezet jelenleg.
Szatmári Kornélia polgármester:
A következő határozati javaslat elfogadását javasolja:
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:
120/2017.(IX.21.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kérelemmel fordul a település
külterületén, a 083/2 hrsz-on található állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba adása vagy jelképes összegért történő átadása iránt, a hozzá vezető út kialakításával együtt.
Az ingatlanon, ami a bérbe adott állami földek közepén helyezkedik el, egy Árpád
kori templomrom található. Önkormányzatunk szándéka, hogy ha birtokba kerül,
akkor pályázik a rom renoválására és látogathatóvá tételére.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelemszerű
c.) Bölcsőde pályázat tervezés
Szatmári Kornélia polgármester:
Bölcsőde pályázatunk a Megyei Önkormányzattal való konzorciumban valósul meg. Ez azt
jelenti, hogy bizonyos munkákat az önkormányzatunknak kell elvégezni, bizonyos munkákat
a megyének. Jelenleg a kiviteli tervek elkészítésének az időszaka van. (Költségkeret 2 millió
Ft). Az engedélyezési tervek már múlt évben elkészültek, szintén ennek a keretnek a terhére.
Kérem a testületet, hogy hatalmazzon fel az ajánlatok bekérésére és a szerződések
megkötésére. Külön kell ajánlatot kérni (mindenhez 3 darabot dokumentáltan) és szerződést
kötni a különböző kisebb összegű munkákra is: tervezés, statika, villamos energia ellátás
szakági tervfejezet készítése kivitelezési tervdokumentációhoz, tartószerkezeti kiviteli tervek,
ugyanis a tervező nem vállalta, hogy ezeket az ő szerződésén belül beszerzi. Ezek közül
értelemszerűen már néhány ajánlatkérés és szerződéskötés meg is történt.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:

121/2017.(IX.21.)Kt. határozat
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Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert (utólagosan is jóváhagyva az eddig megtörtént ajánlatkéréseket
és szerződéseket), hogy a „Bölcsőde épület építése Ádánd községben” című
TOP-6.2.1-15 pályázathoz a szükséges tervezői ajánlatokat szerezze be, és a
szerződéseket kösse meg.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelemszerű
d.) Tájékoztató a 6403. út felújítási munkálatairól
Szatmári Kornélia polgármester:
A TOP-1.3.1-15-SO1-2016-00002 Közlekedésfejlesztés 6403 út. projekt sorsával
kapcsolatban információ kéréssel fordultam a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei
Igazgatójához. Arra kértem, hogy készítsenek egy tájékoztató levelet a lakosság részére,
kitérve benne az eddigi nehézségekre, valamint konkrét határidőkre, hiszen a lakosság már
nagyon várja a megújult utat. A közút tájékoztató levelét a képviselők megkapták és a
lakosságnak is kiküldöm.
e.) Falubejárás pontos időpontjának a megbeszélése
Szatmári Kornélia polgármester:
Javasolta, hogy október 19. csütörtökön tartsák a falubejárást és az addigra felújított „hegyi
utcák” forgalomkorlátozásáról csak falubejárás után döntsenek majd.
f.) Fűrész vásárlása
Németh Ilona alpolgármester:
Nemsokára itt lesz az ideje a szociális tűzifa kiosztásának, ha nyer az önkormányzat a
pályázaton. Két fűrész közül az egyik tönkrement, a másik javítás alatt van. Szeretné, ha
venne az önkormányzat egy fűrészt.
Harta János, Mater Zsolt képviselő:
Egyetértettek ezzel.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra tette fel a fűrész vásárlását.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:

122/2017.(IX.21.)Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert, hogy szerezzen be egy láncfűrészt.

felhatalmazza

a
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Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelemszerű
g.) Siókom Nkft-vel kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése
Szatmári Kornélia polgármester:
Kezdeményezni kell az önkormányzatnak a SIÓKOM Nkft-vel megkötött közszolgáltatási
szerződés 2017. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel való megszüntetését, mivel a
DBRHÖT 2017. október 1-jei hatállyal a közös közszolgáltatóval köti meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését.
A polgármester javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő döntést hozta:

123/2017.(IX.21.)Kt. Határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SIÓKOM Nkft-vel
megkötött közszolgáltatási szerződés 2017. szeptember 30. napjával közös
megegyezéssel való megszüntetését kezdeményezi, mivel a DBRHÖT
2017.október 1-jei hatállyal a közös közszolgáltatóval köti meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Szatmári Kornélia polgármester:
Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
k.m.f.

Baumann Anita Gabriella
jegyző

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szatmári Kornélia
polgármester

Lengyel Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

