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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. június 29-én tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.június 29-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:

16.00 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

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, valamint meghívott
vendégünket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából
valamennyi 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 Németh Ilona és Mater Zsolt képviselőket 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:
109/2016.(VI.29.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. június 29-ei rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona és Mater Zsolt képviselőket megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.
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:
110/2016.(VI.29.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. június 29-ei
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:
1.) Ádándi Iskola Konyha csempeburkolat cseréje (részleges)
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1.) Konyha csempeburkolat cseréje (részleges)
Szatmári Kornélia polgármester:
Elmondta, hogy a a konyhafelújítás műszaki kiírása nem tartalmazta a konyha csempeburkolatának
a cseréjét. Úgy gondolja azonban, hogy ekkora felújításnál azt sem lenne szabad kihagyni. Kérte a
testületet, hogy hagyja jóvá a csempézés elvégzését és annyak költségeit.
A 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja vita nélkül egyhangúlag (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) a következő határozatot hozta:
110/2016.(VI.29.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyhafelújításhoz
kapcsolódóan jóváhagyja és megrendeli a konyha (részleges) csempeburkolatának
a cseréjét, a kivitelező AKVA-PLAST Kft által.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
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
jegyző

Szatmári Kornélia
polgármester

Németh Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mater Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

