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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017.november 29-én tartott

rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 29-én megtartott soros, nyilvános üléséről

Helyszín: Ádánd, Árpád u. 2/d 

Az ülés kezdete: 17.00 óra

Jelen vannak:     Szatmári Kornélia polgármester 
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő

     Harta János képviselő 
     Lengyel Imre képviselő

                                       Mater Zsolt képviselő

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.
Megállapítom,  hogy  az  ülés  határozatképes, mert  a  képviselő-testület  megválasztott  7  tagjából  7
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 Bene László képviselőt és Harta János képviselőt 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:

145/2017.(XI.29.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2017.  november 29-ei  soros,  nyilvános  ülés  és  az  azt
követő  zárt  ülés jegyzőkönyv-  hitelesítőinek  Bene  László  képviselőt  és  Harta
János képviselőt megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
A meghívóban  szereplő  napirendek  sorrendjében  annyi  változtatást  javasol,  hogy  a  4.  napirendet
tárgyalják elsőként,  tekintettel  a napirendhez meghívott  személy jelenlétére,  valamint  tárgyalják 5.
napirendi pontként a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet módosítását, mert ez felvetődött a
Pénzügyi Bizottság ülésén.
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:

146/2017.(XI.29.) Kt. határozat

a.)  A képviselő-testület  a  2017.  november  29-ei  soros,  nyilvános  ülés  ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1 .  Te l e k v á s á r l á s  i r á n t i  i g é n y  ( Á d á n d ,  1 2 6 1 / 5  h r s z )
2 .  Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló rendelet elfoga-
dása
3 . A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
4 . Ádánd  község  Helyi  Építési  Szabályzatának  és  Szabályozási  tervének  különleges
mezőgazdasági üzemi övezetre vonatkozó módosítás
5. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet módosítása
6. Egyebek
a.)Idősek Karácsonya
b.) A katolikus Egyház támogatás iránti kérelme
c.) 2018. évi belső ellenőrzés
d.) Döntés a Helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről

b.)  A  képviselő-testület  a  2017.  november  29-ei  soros,  zárt  ülés  ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1.) Lakásvásárlás helyi támogatás iránti kérelmek
2.)Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása
3.) Év végi jutalmazás
4.) Rendkívüli települési támogatások

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

1 .       Telekvásárlás iránti igény (Ádánd, 1261/5 hrsz)  

Szatmári Kornélia polgármester

Nagy Péter jelezte, hogy megvenné az önkormányzat tulajdonában lévő 1261/5 hrsz.-ú 2158 m2 területű
zártkerti ingatlant 100.000,-Ft ellenében, azzal a kitétellel, hogy a tulajdonos önkormányzat az adásvételi
szerződés megkötése előtt a területet a zártkerti művelés alól kivonatja. Az átminősítésre 2017. december
31. napjáig van lehetőség ingyenesen. A fenti összeget nem tartom megfelelőnek, ezért az ülésre meghívtam
a vételi ajánlatot benyújtó Nagy Pétert is. Úgy informálódtam, hogy egy ilyen zártkerti területnek magasabb
az értéke, a jegyzőnő elmondása szerint 60-100 Ft/m² között szokták értékelni ezeket a területeket.

Nagy Péter ádándi lakos:
Ez a 2 ezer négyzetméteres terület pont a telke végében helyezkedik el, gyümölcsöst szeretne létesíteni. Je-
lenleg senki nem műveli, gazos, bokros terület. Ő kitisztítaná és művelné is, de ez a munka kb. 100 ezer fo -
rintjába kerülne. A másik felét is 100 e Ft-ért vette meg, de azt művelték is.
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Fehér József képviselő:
Hány aranykorona értékű a terület?

Baumann Anita Gabriella jegyző:
5,24 AK a tulajdoni lap adatai szerint.

Németh Ilona alpolgármester:
Abból indul ki, hogy egy hektár föld 1,5-2 millió Ft, akkor ezért a területért 200 ezer Ft-ot kellene kérni.

Bene László képviselő:

Teljesen használatlan ez a terület?

Nagy Péter ádándi lakos:

Látszik, hogy valamikor szőlő volt rajta, de most teljesen használatlan. Átgondolta az elhangzottakat 160 e
ft-ot adna a a telekért.

Mater Zsolt és Fehér József  képviselő:

Elfogadhatónak tartják az ajánlatot.

Harta János képviselő:

Ő is elfogadhatónak tartja a 160e Ft-os ajánlatot. Ő járt kint a helyszínen, látta a területet.

Szatmári Kornélia polgármester:

Szavazásra teszi fel, hogy 160 e Ft-ért adják el a zártkerti ingatlant, Nagy Péter részére.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

147/2017.(XI.29.) Kt. határozat

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő  1261/5 hrsz-ú 2158 területű zártkerti ingatlanát 160.000,-Ft összegért értékesíti
Nagy Péter Ádánd, Árpád u. 8.sz. alatti lakos részére. Az adásvétel előtt az ingatlan át -
minősítéséhez hozzájárul, amennyiben az anyagi terhet nem ró az önkormányzatra és
az ezzel kapcsolatos ügyintézést a vevő jogi képviselője lebonyolítja.
Határidő: Értelem szerinti
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

2. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló rendelet elfogadása

Szatmári Kornélia polgármester
A települési hulladékról és hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 2014-es rendeletünket a jogszabályi
változások miatt több ponton módosítani szükséges. Mivel sok minden megváltozott az utóbbi időben a
hulladékgazdálkodás szervezésével, szabályozásával kapcsolatban, ezért az átfogó módosítás helyett új ren-
delet elfogadását javasolta. Ismertette a rendelet tartalmát az előterjesztés szerint.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 
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Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
13/2017.(XI.30.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat ellátásáról .

(A rendelet pontos szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3 .      A településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel  összefüggő part  -  
nerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Szatmári Kornélia polgármester
A partnerségi  egyeztetés  szabályait  jelenleg a  4/2017 (IV.28.) önkormányzati  rendelet  állapítja  meg. A
rendelet módosítását a településfejlesztési koncepcióról,  az integrált településfejlesztési stratégiáról  és a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  (Korm  r.)   előírásaihoz  való  igazodás  teszi  szükségessé.  Az  új
alkalmazandó rendelet-mintát a Miniszterelnökség készítette el és tette közzé az önkormányzatok számára a
Településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  végrehajtását  támogatandó  céllal.  Mivel  a
rendelet  felhatalmazó  rendelkezése  is  módosult,  amit  jogalkotásról  szóló  törvény  előírásai  szerint
módosítással nem lehet megváltoztatni, ezért javasolja az áprilisi rendelet hatályon kívül helyezését és új
rendelet  megalkotását.  Az  új  rendeletben  a  lakossággal,  érdekképviseleti,  civil  és  gazdálkodó
szervezetekkel, történő véleményeztetés szabályai, az egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának
módja és eszközei, a beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartásának módja, valamint
az  elfogadott  településfejlesztési  és  településrendezési  eszközök  nyilvánosságát  biztosító  intézkedések
kerülnek pontosításra.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

Ádánd Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét

 a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.

(A rendelet pontos szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4 .      Ádánd község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének különleges   mezőgaz  -  
dasági üzemi övezetre vonatkozó módosítás

Szatmári Kornélia polgármester
A mellékelt  térkép  szerint  a  telepen  (0256/1),  a  EUROPEFARMING  Kft  nevű  mezőgazdasági  cég
fejlesztést  akar  végezni  (silókat,tárolókat  építeni).  A megengedett  építménymagasság  jelenleg  az  adott
övezetben  7  méter,  de  10  méteres  építmény  szeretnének  építeni.
A módosítás költségeit, 400.000,- Ft + Áfa összeget, melyre a Poltrade Bt adott ajánlatot, a Kft  átvállalja.
Kérte a testületet, hogy  döntsön Ádánd község Helyi Építési Szabályzatának (és Szabályozási tervének)
módosításának  megindításáról  a  különleges  mezőgazdasági  üzemi  övezetre  vonatkozó  módosítás és
kiszabályozás vonatkozásban, kiemelt beruházássá nyilvánítva azt. A módosítás során a hatályos szabályok
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szerint  az  önkormányzatnak  egy  települési  főépítészt  kell  megbízni  a  módosítási  eljárás  időtartamára.
Javasolta, hogy a települési főépítészi feladatokat Kadlicskó Krisztián lássa el.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

148/2017.(XI.29) Kt. határozat

a.)  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elindítja  a  Poltrade  Bt.  (1096
Budapest, Telepy u. 23.) árajánlata alapján Ádánd község Helyi Építési Szabályzatának (és
Szabályozási  tervének)  módosítását,  a  különleges  mezőgazdasági  üzemi  övezetre
vonatkozó módosítás vonatkozásban, kiemelt beruházássá nyilvánítva azt.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  tervezési  szerződés  megkötésére  és  az  eljárás
megindítására,  s  az  ezzel  kapcsolatos  további,  jogszabályban  meghatározott  lépések
megtételére.

b.)A módosítás költségeit külön megállapodás alapján a EUROPEFARMING Kft biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

149/2017.(XI.29) Kt. határozat

Ádánd  Község   Helyi  Építési  Szabályzatának  (és  Szabályozási  tervének)  a  különleges
mezőgazdasági üzemi övezetre vonatkozó módosítása időszakában a települési főépítészi
feladatokat  Kadlicskó  Krisztián  építészmérnök,  építésztervező  (É-14-0328  TE-14-0328
MV-Ép/A-MÉK-14-10107   ME-É 14-0328) látja el.

5. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött a rendelet módosításának kérdése. A támogatott első lakáshoz
jutók a támogatás felét vissza nem fizetendő támogatásként, a másik felét 4 év alatt visszafizetendő ka-
matmentes kölcsönként kapja meg. Ez 50 e Ft esetében havi 1000,-Ft körüli összeget jelentene. Az a
javaslat vetődött fel, hogy vissza nem fizetendő támogatásként kapják meg ezt az összeget a fiatalok.
Azt az ádándi fiatalt, aki itt vesz házat, itt marad a településen, azt támogatni kell

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

Ádánd Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

15/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletét

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 7/2005.(VII.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

(A rendelet pontos szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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6. Egyebek

a.)  Idősek Karácsonya  

Szatmári Kornélia polgármester
A hivatal leszűrte a december 31-éig 65. életévüket betöltött, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező
ádándi  polgárok  listáját.  Ez  360  fő.  Költségvetési  rendeletünkben  600  e  Ft-ot  irányoztunk  elő  a
szociális  támogatásokon  belül  az  időskarácsonyra.  360  fő  fejenként  2000,-Ft-tal  való  támogatása
azonban  720  e  Ft  költségkeretet  igényel.  Javaslom,  hogy  a  600  e  Ft-os  keretünket  120  e  Ft-tal
egészítsük  ki  a  szociális  keret  terhére.  Az  idősek  karácsonyi  estjét,  mikor  a  fenti  támogatás  is
kiosztásra kerülne, 2017. december 15-én javaslom megtartani 14 órai kezdettel.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

150/2017.(XI.29) Kt. határozat

A képviselő-testület  az  Idősek  Karácsonyi  Estjét  2017.  december  15-én  (pénteken)
14.00 órai kezdettel tartja a Művelődési Házban. 
A képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló  1/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelete 10 § alapján Idősek karácsonyi támogatása címen 2.000
Ft  összegű    egyszeri  rendkívüli  települési  támogatás      támogatást  nyújt    (készpénz
formában)  azoknak  az   ádándi  állandó  lakcímmel  és  ádándi  tartózkodási  hellyel
rendelkező  személyeknek,  akik  a  tárgyév  december  31.  napjáig  65-ik  életévüket
betöltötték, illetve betöltik.  A támogatás költségkerete: 720 e Ft.A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az intézkedés végrehajtására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

b.) A katolikus Egyház támogatás iránti kérelme

Szatmári Kornélia polgármester
Kiss Éva egyházi képviselő támogatást kér a testülettől a kápolna külső-belső festésére, téglaaljzat cseréjére
és az emlékműtől a kápolnáig lépcső építésére viacolorból. Mindezek várható költsége 150 e Ft,a mihez a
hívek is adakoznak. A kápolnát valóban nehéz megközelíteni. Jövő tavasszal megfontolandó, hogy ezeket a
munkákat saját kivitelezésben, illetve az egyházzal kooperálva elvégezzük. Támogassuk az egyház kérését,
de a konkrét összegszerű hozzájárulásról csak jövőre döntsünk a költségvetés elfogadásakor.

Lengyel Imre képviselő: 
A volt paplak épülete nagyon romos, balesetveszélyes, intézkedni kellene ezzel kapcsolatban, míg baleset
nem történik.

Szatmári Kornélia polgármester
Ez a kérdés már felvetődött az egyik testületi ülésen, akkor levelet írt az egyház képviselőjének. A
múlt héten pedig beszélt is Bara Adolffal, aki arról tájékoztatta, hogy egyeztetések folynak az egyház-
megyével már a bontásról.
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

151/2017.(XI.29) Kt. határozat

A képviselő-testület  a katolikus kápolna festésének és a  hozzá vezető út  kialakításának
munkálatait támogatja, úgy  hogy ezeket a munkákat saját kivitelezésben, illetve az egyház-
zal kooperálva elvégezik. Konkrét összegszerű hozzájárulásról csak jövőre hoz döntést a
költségvetés elfogadásakor.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

c.) 2018. évi belső ellenőrzés

Szatmári Kornélia polgármester
A költségvetési szervek belső  kontrollrendszeréről és belső  ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.)
Kormányrendelet  31.  §-a  írja  elő  a tárgyévet  követő  évre vonatkozó éves  ellenőrzési  tervkészítési
kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát. A belső ellenőrzési terv a
belső ellenőrrel egyeztetve a fenti kormányrendelet előírásai szerint készült el. A tervek szerint a belső
ellenőr önkormányzatnál  a konyha nyersanyagnormáját,  a  közös hivatalnál  pedig az  országgyűlési
választások elszámolásának a szabályszerűségét ellenőrizné.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

152  /2017. (XI.29.) Kt. határozat  

A képviselő-testület a megtárgyalta Ádánd Község Önkormányzat és az Ádándi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét és azt a határozat
1.-2. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző

d.) Döntés a Helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről

Szatmári Kornélia polgármester
Az  esélyegyenlőségi  törvény  szerint  a  települési  önkormányzat  ötévente  öt  évre  szóló  helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet  kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell
vizsgálni.  2016.  január 28-ai  ülésén vizsgálta felül  először a testület  a programot.  Újabb két  éves
időszak  járt  le  azóta,  s  felülvizsgálata  ismét  aktuálissá  vált.  A HEP fórum tagjai  (munkacsoport
vezetők, partnerek képviselői) átvizsgálták a HEP IT-t, s nem tettek javaslatot a módosítására.  Jövőre
amúgy is lejár az 5 éves időszak, új programot kell elfogadni.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a
következő döntést hozta: 

153/2017. (XI.29.)   határozat  

Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programot áttekintette, és az áttekintést követően arra a következtetésre jutott
hogy  a  HEP  és  a  HEP  IT  módosítása  nem  szükséges.  Felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 
Határidő: a HEP felülvizsgálatáról való döntés továbbítása – 2017.december 31.

Szatmári Kornélia polgármester:
Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
                jegyző    polgármester
           

 
     Harta János                                                                  Bene László 

             jegyzőkönyv-hitelesítő                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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