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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017.december 7-én tartott
közmeghallgatással egybekötött 

rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. december 7-én megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött rendkívüli üléséről

Helyszín: Művelődési Ház, Ádánd, Árpád u. 31.

Az ülés kezdete: 18.00 óra

Jelen vannak:     Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Fehér József  képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő 
Mater Zsolt képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

Meghívottak:     -

Távol maradt:                   Bene László képviselő

Az ülésen megjelent:  kb. 40 fő érdeklődő állampolgár

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással
egybekötött  rendkívüli  ülésén  megjelenteket:  képviselőtársaimat,  Baumann  Anita  Gabriellát
településünk jegyzőjét, valamint településünk szép számban megjelent érdeklődő lakóit.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából,  6
képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitom. 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Mater Zsolt és Fehér József képviselőket 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:
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163/2017.(XII.07.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2017. december 7-ei közmeghallgatással egybekötött
rendkívüli  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Mater  Zsolt  és  Fehér  József
képviselőket  megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirend elfogadását. A  napirend
elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint  vita  nélkül,  egyszerű többséggel  elfogadott  határozattal
történik.

Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 6 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

163/2017.(XII.07.) határozat

A  képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  2017.  december  7-ei
közmeghallgatás napirendjét:

1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi munkájáról, 2018. évi terveiről

A  képviselő-testület  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a  közmeghallgatást  követő
rendkívüli testületi ülés  napirendjét:

1.   TOP csapadék-vízelvezetés megvalósítása pályázat – műszaki ellenőr kiválasztása
2.  Települési arculati kézikönyv és településképi rendelet-tervezet előzetes véleményezése

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi munkájáról, 2018. évi terveiről
Az Ádándi Óvoda alapító okiratá

Szatmári Kornélia polgármester:   

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött, hogy meghallgassa a képviselő-testület beszámolóját.  Emellett
arra biztatja a megjelenteket, hogy mondják majd el javaslataikat, ötleteiket, amit a jövő évi költségvetés
tárgyalásakor mérlegelni fognak.

Az idei évben a következő fejlesztések valósultak meg: felújításra került a Dózsa Gy. utca, Selyem utca,
Kinizsi utca és Rákóczi utca. Az új aszfaltos utcákat falunapkor adták át.  Ezután is szeretnének minden
évben 1-1 utcát leaszfaltozni. Egy utca aszfaltozása 7-8 millió ft-nál kevesebb összegből nem valósítható
meg.  Sabakban  három  utcát  állítottak  helyre:  a  Jókai,  a  Vörösmarty  és  az  Arany  János  utcákat.  Itt
kénytelenek  voltak  7,5  tonnás  súlykorlátozást  bevezetni,  mert  a  mezőgazdasági  gépek  tönkretennék  az
aszfaltot. Tudják és megértik, hogy ez az intézkedés némelyek érdekeit sérti, nem örülnek a gazdák, hogy
kerülni kell. Az iskolában a borzalmas állapotban lévő vizesblokkot felújították.4,7 millió Ft-ot költöttünk rá,
ebből  1,7 millió Ft-tal  a tankerület járult  hozzá,  emellett  kiemeli  a szülők és a képviselők segítségét is.
Időnként felröppennek olyan hírek, hogy egyik vagy másik intézményt bezárják a  településen. A képviselő-
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testületnek ezzel szemben az az érdeke, hogy mindegyik intézmény működjön a településen. Sajnos nagyon
nehezen jött össze idén az első osztály indításához szükséges létszám. Annak érdekében, hogy biztosított
legyen a megfelelő létszám az óvodában és az iskolában több oktatási kerekasztal megbeszélést tartottak és
bevezették az iskoláztatási, óvodáztatási támogatást. 
A hivatal felújítása 29 millió ft-ba került. A településen üzembe helyeztek egy bankautomatát. A térfigyelő
kamerarendszer kiépítése is elkezdődött. Ide tartozik, hogy vadkamerákat szándékoznak kihelyezni azokon a
helyeken, ahol illegális szemétlerakások történnek, a felderítésbe a polgárőrséget is bevonják és nem marad
el  a  büntetés  sem.  A civil  szervezetek  egyre  jobban  működnek  a  településen,  örül,  ha  az  emberek
összefognak. A civil szervezetek kivették a részüket  a  települési programokból. Támogatta az önkormányzat
a katolikus és  a református egyházat is. A katolikusokkal együttműködve rendbe tették Sabakban a kereszt
környékét,  járdát  építettek  hozzá.  A  református  egyház  500  éves  fennállásának  megünnepléséhez  is
hozzájárultak. A Szociális Bizottság egész évben sok kérelmet bírált el, mely során nagy felelősséggel jártak
el. Sok a rászoruló, akik segítséget kapnak, de az öngondoskodásra is szükség van. Idén 81 m3 szociális
tűzifát  osztottak  ki,  az  állami  támogatáshoz  440  e  forint  önerőt  tettek  hozzá,  a  szállítás  és  a  favágás
költségein túl.

Jövő  évi  pályázati  fejlesztések:  bölcsőde  építés,  ami  tavasszal  fog  elkezdődni  és  októberre  kell
megvalósulnia.  A pályázati  támogatás  83 millió  Ft.   A kivitelei  tervek elkészültek,  a  következő lépés  a
műszaki ellenőr kiválasztása, majd a kivitelezésre a közbeszerzés kiírása. A csapadékvízelvezető rendszer
építése is meg fog majd kezdődni, 291 millió forintot nyertek erre a célra. Sabakban, a Kossuth utca egy
részében,  az  Etelköz  utcában  és  a  48-as  utcában  burkolt  árok  fog  létesülni.  241  millió  forintból  fog
megvalósulni a régóta várt és tervezett ívóvízminőségjavító program, a munka itt is tavasszal fog elindulni. A
négyszámjegyű út  felújításának a  folytatása  (a  vasútállomástól  egészen  Szabadiig)  kora  tavasszal  indul,
amilyen hamar csak az időjárás engedi. A mai napon megkezdték a munkát, a vasút melletti önkormányzati
területre építőanyagot pakoltak le.
Jövőre készülnek a Berzsenyi utcai járda terveztetésére is, ami nem lesz egyszerű feladat, mert hol a házak
lógnak be a járda nyomvonalába, hol a villanyoszlopok. A járdaépítés tervezői költségbecslése 16 millió Ft.
A Coop bolt előtti  járdát idén tervezték helyreállítani,  de elhalasztják az útfelújításig, így ez csak jövőre
valósul  majd meg.  Tervezik a házszámozás rendbetételét.  Jövőre kerül  sor a konyha,  ebédlő homlokzati
felújítására.  Szükséges  lenne  az  iskola  udvarának  a  rendbetétele,a   30  éves  töredezett  betonjárdák
balesetveszélyesek. Emellett az iskola fűtése is felújításra szorul.  A volt katolikus plébánia épületének is
bontása is napirenden lesz jövőre, erről tájékoztatta őt az egyház, miután megkereste őket azzal a felhívással,
hogy a romos épület már életveszélyes.  Szeretné, ha Sabakban is tudnának létesíteni egy játszóteret. Az
iparcikk boltot is jó lenne felújítani és pl. egy rendezvénytermet kialakítani. Az önkormányzati lakások is
felújításra  szorulnak,  előbb-utóbb  erre  is  kell  költeni.  Két  benyújtott  pályázat  van  az
önkormányzatnak,amiben  eredményre  várnak:  a  Biztos  kezdet  gyerekház,  és  egy  traktor  pályázat.  Az
utóbbira nagy szükség lenne, mivel az önkormányzati traktor már rossz állapotban van,sokat kell a javítására
költeni. A búcsútéren szüksége lenne egy fedett épületre, vizesblokkra és a színpad is felújításra szorul. 
A településen az elmúlt 5 évben nem emelték az adókat. 
Zárszóként kiemeli,  hogy együtt  dolgoznak, önkormányzat,  lakosság,  hogy Ádánd egy élhető,  gondozott
település legyen, ahol jó élni, ahová szívesen költöznek be az emberek.

Németh Ilona alpolgármester: 
Az ő  feladata   a  közmunkások irányítása,  ezért  az  általuk  elvégzett  munkáról  szeretne  beszélni.  14  fő
közmunkás  tevékenykedik  a  településen,  ebből  2  a  konyhán,  1  az  óvodában,  így  11  fő  fő  közmunkás
dolgozik a település üzemeltetésében a 3 állandó önkormányzati dolgozóval együtt. Az elvégzett feladatok:
viacolorozás  a  temetőben,  valamint  parkoló  rész  kialakítása  a  ravatalozó  mellett,  temető  előtti  járda
folytatása a református rész előtt. A sabaki kerékpárospihenőnél a fa színpad tönkrement, javítani nem volt
érdemes, így ott is leviacolorozták a területet. Az óvoda melléképületének egy részét lebontották, a hátsó
részét felújították, és új csatorna is került  az épületre. Elkészült a Kossuth és Petőfi utcai hidak festése,
javítása, hegesztése. Több helyen kátyúztak is. A polgárőrség épületében a vizesblokk részt felújították. A
játszótér  karbantartása  is  megtörtént,  de  szükség  lenne  a  játszótér  bővítésére  és  további  játszóterek
kialakítására is. Folytak a kerti munkák is, továbbra is művelték az iskolakertet. 494 kg hagyma, 213 kg
cukorborsó, 120 kg paradicsom, 39 kg paprika, 79 kg zöldbab, 100 kg tök, 350 kg sárgarépa, 168 kg zöldség,
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24 kg zöldség zöldje termett. Elmondhatom, hogy ezek mindegyike biotermék volt.
A jövő évben a művelődési ház fűtéskorszerűsítésével is foglalkozni kell. 
Várja a lakosok javaslatait és megköszöni az érdeklődését azoknak, akik eljöttek.

Fehér József képviselő:
A Szociális Bizottság elnökeként beszámolt a bizottság munkájáról. A bizottság nem csak a kérelmezőknek
segít,  hanem évente  kétszer  hivatalból,  azoknak a  családoknak  is  ad  támogatást,  akik  sérült  gyermeket
nevelnek. 
Képviselőként megjegyzi, hogy a katolikus temetőben több gondozatlan sír van, ezeket fel kellene számolni
az önkormányzatnak.

Lengyel Imre képviselő:
Hiányolja a nagyobb érdeklődést, hogy ilyen kevés lakos jött csak el. Felhívta a figyelmet, hogy vannak a
településen notórius adót nem fizetők, a kintlévőséget be kell hajtani. A következő, amiről beszélni szeretne
az, hogy sok porta rendetlen.

LAKOSSÁGI HOZZÁSZÓLÁSOK

Latyák József  ádándi lakos
Az  útfelújítás  során  megépített  körforgalom  közepén  a  hársfa  megmarad  vagy  kivágják?  Szeretné
megköszönni  az  új  Árpád  utcai  járdát.  Szeretné,  ha  az  Árpád  utca  ne  csak  a  buszfordulóig  legyen
fellobogózva az ünnepeken, hanem végig. 

Szatmári Kornélia polgármester:
A hársfa nem lesz kivágva az Árpád és Kossuth L. utca kereszteződésében. Új zászlókat rendeltek
 már, de előbb az oszlopokon kell megcsinálni a helyüket.

Torda János iskolaigazgató:
Az  iskolai  fűtéssel,  pontosabban  a  kazánnal  sok  a  probléma,  emellett  az  épületen  kívül  van,  így  igen
gazdaságtalan.  Egy új 150 kW-os kondenzációs kazán 7 millió Ft-ba kerül. A tankerülethez tartozó iskolák
fűtésével sok probléma van, összességében 100 millió forintot kellene fordítani rá, ha mindet meg akarnák
csinálni.  Megköszöni az önkormányzat által ez évben végzett  felújítási munkákat az intézmény területén
(vizesblokk felújítása, pálya aszfaltozása), megköszöni azoknak a képviselőknek a munkáját, akik ott voltak,
valamint az alpolgármester asszony munkáját, aki felügyelte a felújítást.

Bartos Tibor ádándi lakos:
Az önkormányzat súlykorlátozást vezetett be a felújított hegyi utakra, pedig a gazdáknak valahogy ki kell
jutniuk a határba.

Szecsődi László ádándi lakos:
A kerülő úton sem tud tovább menni, mert az is rossz állapotú.

Szatmári Kornélia polgármester:
Többször összehívta a gazdafórumot, nem sokan jöttek el. Együtt tudnak tenni azért, hogy a külterületi utak
járhatóak legyenek, ha a 4-5 gazda is beszáll a karbantartásba, kik nagy gépekkel használják azt. A felújított
utcákat le kellett korlátozni azért, hogy ne menjen tönkre az aszfalt. A két hegy között kell kerülőutat keresni
a nagy gépeknek. Sajnos több utat beszántottak. Azon vannak, hogy megoldják ezt a problémát.

Bartos Tibor ádándi lakos:
Nincs átkötő út a két hegy között.
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Tóth Béla ádándi lakos, gazda:
Az önkormányzat csak akkor korlátozhatta volna a hegyi utcákat ha van alternatív megközelítési lehetőség.
De az nincs, nem lehet keresztben közlekedni. Egy utcát szabadon kellett volna hagyni. A tiltó tábla hatálya
nem vonatkozik rá a közlekedési szabályok szerint, ha máshonnan nem tudja a célját megközelíteni.

Németh Ilona alpolgármester:
Ki kell  menni és megnézni,  hol  lehet  utat  kialakítani,  a dűlőutak keskenyek, ki  kellene szélesíteni  őket.
Ebben a munkában minden érintettnek részt kellene vennie.

Tandari József ádándi lakos, gazda:
Saját géppel, saját üzemanyaggal meg szoktam csinálni az egyik utat a volt dögkúttól felfelé, hogy el tudjunk
járni. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezem a lakosságot, képviselő-társaimat, van-e valakinek a közmeghallgatásra tartozó bejelentése,
észrevétele?  Amennyiben  nincs,  megköszönöm  a  lakosságnak,  hogy  megtisztelték  figyelmükkel  a
közmeghallgatást, azt bezárom, szünetet rendelek el, a szünet után a képviselő-testület rendkívüli ülésével
folytatjuk a munkánkat.

S Z Ü N E T

Szatmári Kornélia polgármester:
A szünet után folytatódik a képviselő-testület munkája a rendkívüli ülés napirendjeinek a megtárgyalásával.
Megállapítom, hogy a testület továbbra is határozatképes, jelen van 6 fő képviselő.

1.  TOP csapadék-vízelvezetés megvalósítása pályázat – műszaki ellenőr kiválasztása  

Szatmári Kornélia polgármester
A  csapadék-vízelvezetés  megvalósítása  pályázat  műszaki  ellenőrének  kiválasztásához  kimentek  az
ajánlattételi felhívások, 3 ajánlat érkezett be, közülük a Kapos Hidróé a legolcsóbb, javasolja ezt elfogadni.

Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

165/2017.(XII.07.) határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki ellenőri tevékenység
elvégzésére  a  TOP-2.1.3-15-SO1-2016-0002  számú,  „Csapadékvíz  elvezetés
megoldása,  fejlesztése  Ádándon”  című  projekt  megvalósítása  kapcsán   a  KAPOS

HIDRÓ KFT-T (7400  Kaposvár,  Buzsáki  u.  48.)  bízza  meg,  s  felhatalmazza   a
polgármestert a szerződéskötésre.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2.   Települési arculati kézikönyv és településképi rendelet-tervezet előzetes véleményezése  

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Településképi Arculati kézikönyvet kell  készíteni minden településnek. A határidő 2017. december 31. A
kézikönyv és  a  településképi  rendelet  tervezet  elkészült,  a  partnerségi  egyeztetés  szabályai  szerint  ezek
nyilvánosságra hozatala megtörtént.  Két  lakossági fórumot is tartottak, valamint a település honlapján is
közzétették a dokumentumokat.  A kézikönyvet véleményeztetni kell még az állami főépítésszel, valamint



7

több hatósággal,szervezettel pl: Magyar Építész Kamarával,a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a
kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park igazgatóságával az erre a célra
létrehozott  egyeztető  felületen.  Végül  a  kézikönyvet  és  településképi  rendeletet  is  az  önkormányzat
Képviselő-testületének  kell  jóváhagynia,  a  korábban  már  említett  határidőig,  ez  azt  jelenti,  hogy  a
véleményezési  határidő  lejárta  után  év  végéig  e  témában  kell  még egy  ülést  tartani.  A dokumentumok
tervezeteit a képviselők is megkapták, kéri, hogy mondják el véleményüket. A TAK-ban megfogalmazott
ajánlások és a rendeletben meghatározott szabályok hosszú távra meghatározzák egy település arculatát.

Szatmári Kornélia polgármester
Javasolja a tájékoztatást elfogadni.

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:

166/2017.(XII.07.) határozat

Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Települési  Arculati  Kézikönyv
tervezetét  és  a  településkép  védelméről  szóló  önkormányzati  rendelet-tervezetét
megismerte, eltérő véleménye, módosítási javaslata nem volt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella            Szatmári Kornélia
   jegyző                 polgármester

 
           Mater Zsolt                Fehér József

 jegyzőkönyv-hitelesítő                                jegyzőkönyv-hitelesítő


