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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 23-án megtartott rendkívüli, NYILVÁNOS üléséről
Az ülés kezdete: 14.00 óra
Az ülés helye: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (8653 Ádánd, Kossuth L. u.
50.)
Jelen vannak:

Pollák Tibor polgármester
Torda János alpolgármester
Csaba Sándor képviselő
Németh Ilona képviselő
Szatmári Kornélia képviselő

Előzetes bejelentéssel az ülésről távol maradt:

Fehér József képviselő
Lengyel Imre képviselő

Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent: Baumann Anita Gabriella jegyző
Meghívottként:
Az ülésen megjelent: Pollák Tibor polgármester: megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Torda János alpolgármestert és Csaba Sándor képviselőt
megválasztani.
A képviselő-testület jelen levő 5 tagja vita nélkül, egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi
határozatot hozta:
59/2014.(VI.23.) Kt. határozat
a.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014. június 23-ai rendkívüli,
NYILVÁNOS ülés napirendjét:
1.) HÉSZ módosítása – vélemények és tervezői válaszok elfogadása
2.) Döntés iskolaigazgató telefonköltségének átvállalásáról
b.) A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2014.június 23-ai rendkívüli,
nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítőit: Torda János és Csaba Sándor.
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1.) HÉSZ módosítása – vélemények és tervezői válaszok elfogadása
Baumann Anita Gabriella jegyző: a szerződés alapján a Poltrade Bt elkészítette az előzetes
egyeztetési anyagot, melyet a véleményezési szakaszban részt vevő véleményezők részére (20
szakhatóság, 8 szomszédos település, 6 helyi civil szervezet) megküldtük, a település honlapján,
valamint hirdetőtábláin a lakosságot értesítettük. Az előterjesztésben szereplő partnerek írásban
közölték véleményüket. Lakossági észrevétel nem érkezett. Az állami főépítész véleményében
előírta a települési főépítész alkalmazását az eljárás során. Ezt a feladatot dr. Laposa József vállalta.
A jogszabályi előírások szerint a partnerek vélemények elfogadásáról határozatot kell hozni.
Ezt követően az elkészült anyagra záróvéleményt kell kérni az állami főépítésztől, s azt követően
kerül újból a testület elé a rendeletmódosítás jóváhagyásra.
Pollák Tibor polgármester: sajnos az OTÉK folyamatosan változik, további minden apró
módosítás során ezt az eljárást kell lefolytatni Érdemes elgondolkodni azon, hogy partnerséget
alakítsanak ki Siófok Önkormányzatával az önkormányzati főépítész rendelkezésre állásával
kapcsolatban.
Kérte a testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot hagyja jóvá.
A képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg
60/2014. (VI.23.) Kt. határozat
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) szerinti vélemények
elfogadásáról:
Ádánd Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről
szóló 12/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete módosításának (M1/2013OTÉK) véleményezési dokumentációjához beérkezett véleményeket és a
határozat mellékletét képező Tervezői válaszokat Ádánd Község Képviselőtestülete egyhangúlag elfogadta.
Határidő: záró véleménye kérése – soron kívül
Felelős: Pollák Tibor polgármester
2.) Döntés iskolaigazgató telefonköltségének átvállalásáról
Kérdés, vélemény nem volt.
Pollák Tibor polgármester: javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület jelen levő 5 tagja 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta meg:
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61/2014. (VI.23.) Kt. Határozat
A képviselő-testület az Ádándi Fekete István Általános Iskola Igazgatójának
mobiltelefon költségeit 2014. július 1-jétől fizető félként átvállalja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtól.
Határidő: KLIK értesítésére soron kívül
Felelős: Pollák Tibor polgármester
Napirenden kívül:
Szatmári Kornélia képviselő: megkérdezte, hogy június hónapban nem lesz soros ülés tartva?
Baumann Anita Gabriella jegyző: a munkaterv szerint június és augusztus hónapokban nincs
soros ülés tervezve.
Torda János alpolgármester, iskolaigazgató: az iskola tornatermének fűtéskorszerűsítése előtt a
régi villanykályhákat egy szakember kiköti, kéri az önkormányzat közreműködését a 6 db
villanykályha elszállításához és raktározásához.
Torda János alpolgármester az ülésről távozott. A képviselő-testület létszáma 4 fő.
Pollák Tibor polgármester: egy KEOP pályázat fog hamarosan megjelenni, aminek során
lehetőség lenne az önkormányzati épületre, pl. iskola napelemeket szerelni, elektromos áram
előállítása céljából. Kérdése érdemes-e elkezdeni a pályázat előkészítését? Még nem tudjuk, hogy
milyen feltételekkel (önerő, stb.) írják ki a pályázatot.
Csaba Sándor képviselő: nem lenne rossz dolog egy ilyen pályázat, de csak akkor, ha az
előkészítő munka nem kerül külön költségbe.
Szatmári Kornélia képviselő: akkor kell majd vele foglalkozni, ha tudják a pályázat feltételeit,
mert lehet, hogy feleslegesen költenek az előkészítésre (pl statikai vizsgálatok). Az iskolában
vannak fontosabb dolgok, amivel foglalkozni kell, pl. az életveszélyes kémény az udvaron és a
fűtrés kérdése.
Pollák Tibor polgármester: ha a pályázat megjelenése után kezdik el az előkészítő munkát, akkor
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lehet, hogy nem lesz idő már a beadásra.
Pollák Tibor polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Pollák Tibor

polgármester

Csaba Sándor
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Baumann Anita Gabriella

jegyző

Torda János
jegyzőkönyv-hitelesítő

