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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. május 2-án tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.május 2-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:
Jelen vannak:

14.30 óra
Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő

Az ülésről távol maradt:

Mater Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
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.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 6
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 alpolgármestert és Harta János képviselőt 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:
56/2017.(V.02.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2017. május 2-ai rendkívüli, nyilvános ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona alpolgármestert és Harta János
megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
A rendkívüli ülést telefonon hívtam össze, az alábbiak szerint teszek javaslatot az ülés
napirendjének az elfogadására: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
vonatkozó pályázati döntés újratárgyalása.

Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
57/2017.(V.02.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:

2017. május 2-ai

1.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
vonatkozó pályázati döntés újratárgyalása.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati döntés
újratárgyalása

Szatmári Kornélia polgármester:
Az áprilisi végén tartott ülésen úgy döntöttek, hogy út és híd felújításra pályáznak a BM pályázaton.
Pénteken derült ki, mikor töltötték fel a pályázati adatokat a rendszerbe, hogy a csapadékvízelvetés
jelentősebb költségére is vonatkozik az a kitétel, hogy nem lehet több, mint a beruházás
összköltségének a 20%-a, így a híd és csapadékvízelvezés együttes költsége már meghaladja a
pályázatban előírt 20%-ot. Át kell gondolni, hogy mi legyen a pályázattal. A rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt, az a javaslata, annak ellenére, hogy nagyon szerette volna, ha a hídfelújításra
tudnak idén pályázni, hogy a járdapályázattal induljanak, ez is elő van készítve, a költségvetés
rendelkezésre áll.
Németh Ilona alpolgármester:
Az út és hídfelújítási pályázatot át kellene dolgozni, úgy hogy a Kossuth L. utcában több útfelújítást
valósítanak meg és a hídra, csapadékvízelvezetésre kevesebb összeget fordítanak. A híd nincs
annyira rossz állapotban és így nagyobb szakaszt tudnának az útból helyreállítani.
Fehér József képviselő:
Véleménye szerint a hídra többet kell költeni, kevesebb összegből nem lehet megfelelően felújítani.
Ha most van pályázati lehetőség a járdafelújításokra, akkor csinálják meg a két járdát a Petőfi és a
Lehel utcában.
Lengyel Imre képviselő:
Véleménye szerint sincs a híd olyan rossz állapotban, a javítását helyileg is meg lehet oldani, saját
bevételeinkből. A Kossuth Lajos utcára azonban többet kellene fordítani, egyre rosszabb állapotba
kerül, nagy mezőgazdasági gépek, 200-300 mázsás súllyal mennek végig rajta, az út széle feltöredezett. Vagy súlykorlátozást vezessenek be, vagy szálljanak be a gazdák az út felújításába.
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Szatmári Kornélia polgármester:
Szíve szerint ő is az útfelújítást és a hídfelújítást támogatná, de a pályázat zárásáig nem tudnak új
költségvetést készíttetni, ezért a már előkészített járdapályázat beadására tesz javaslatot.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 6 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a következő döntést hozta:
58/2017.(V.02.) Kt. határozat
1.

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2017.(IV.27.) Kt.
határozatát visszavonja.
2.
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 2 . pont a),b.) és c.) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton a település járdáinak ( Lehel
utca, Petőfi utca) felújítására, az alábbiak szerint:
Utca, ahol a járda v.
járdaszakasz
található

HRSZ

Bruttó költség

Támogatási igény
85%

Saját erő
15%

Petőfi utca nyugati
oldala (Árpád utcától
a Petőfi u. 51. közti
szakasza)

681

10.311.451,-Ft

8.764.733,-Ft

1.546.718,-Ft

Lehel utca keleti
oldala (Árpád utca és
Kinizsi köz közti
szakasza)

101

7.327.280,-Ft

6.228.188,-Ft

1.099.092,-Ft

Összesen

17.638.732,-Ft

14.992.921,-Ft

2.645.810,-Ft

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 15% saját erőt (2.645.810,-Ft-ot) a
költségvetésében tervezett pályázati önerő és fejlesztési tartalékának a terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására 2017.május 2.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
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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

Harta János
jegyzőkönyv-hitelesítő

