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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. december 27-án megtartott rendkívüli üléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Ádánd, Kossuth L. u. 50.

Az ülés kezdete: 16.00 óra

Jelen vannak:     Szatmári Kornélia polgármester
Bene László képviselő
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:                   

Az ülésen megjelent:  -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással
egybekötött  rendkívüli  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-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János 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:



167/2017.(XII.27.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2017.  december  27-ai rendkívüli  ülés  jegyzőkönyv-
hitelesítőinek  Németh  Ilona  alpolgármestert  és  Harta  János  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 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

168/2017.(XII.28.) határozat

A képviselő-testület  az alábbiak szerint fogadja el  a  2017. december 27-ei
rendkívüli ülés napirendjét:

1.)Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és Településképi rendelet megalkotása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és Településképi rendelet megalkotása  

Az Ádándi Óvoda alapító okiratá Szatmári Kornélia polgármester: 
A helyi  önkormányzatok a  törvény rendelkezése alapján  2017.  december  31.  napjáig  kötelesek
megalkotni a településképi rendeletet és a Települési Arculati Kézikönyvet. A dokumentumok végső
egyeztetése megtörtént, az államigazgatási szervek megküldték a véleményüket, ez alapján készült
a melléklet egyeztetési összefoglaló, ami alapján a rendeletben a módosítások is megtörténtek.
Az arculati kézikönyvet, mint szemléletformáló dokumentumot a települési önkormányzat normatív
határozatának mellékleteként kell elfogadnia. 
Kérem az egyeztetési összefoglaló, az arculati kézikönyv és a rendelet 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:

169/2017.(XII.27.) határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv
és a településképi rendelet egyeztetésének összefoglalóját megismerte és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

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:



170/2017.(XII.27.) Kt. határozat

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  21.  §  (1)  bekezdése  alapján,  figyelemmel  a
jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  23.§  (2)  bekezdésére,  a  következőket
rendeli el:

.ÁDÁND Község településképi arculati kézikönyvét e határozat 1. melléklete határozza
meg.

2.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Településképi  Arculati
Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet elfogadását követő 15 napon belül rövid,
közérthető összefoglaló kíséretében tegye közzé és  küldje  meg az elfogadásról  szóló
jegyzőkönyvvel  együtt  a  Lechner  Tudásközpontba,  az  állami  főépítészi  hatáskörében
eljáró Somogy Megyei Kormányhivatalnak, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári  Járási  Hivatala  Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és  Örökségvédelmi
Osztályának.

3. Ez a határozat 2017.december 28-án lép hatályba.

H  atáridő  : értelem szerint
F  elelős:   Szatmári Kornélia polgármester

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

Ádánd Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja

16/2017. (XII.28.) önkormányzati rendeletét

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL 

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szatmári Kornélia polgármester:

A képviselő-testület ülését bezárom

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella            Szatmári Kornélia
   jegyző                 polgármester

 
         Németh Ilona                Harta János

 jegyzőkönyv-hitelesítő                                jegyzőkönyv-hitelesítő


