
1

JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017.november 9-én tartott

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

2017. november 9-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Helyszín: Ádánd, Árpád u. 2/d 

Az ülés kezdete: 14.00 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  Németh  Ilona  alpolgármester  és  Lengyel  Imre  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:

141/2017.(XI.09.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2017.  november  9-ei  rendkívüli,  nyilvános  ülés
jegyzőkönyv-  hitelesítőinek  Németh  Ilona  alpolgármester  és  Lengyel  Imre
képviselőt megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel



3

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
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:

142/2017.(XI.09.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület a 2017. november 9-ei rendkívüli, nyilvános ülés ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1.) Vállalkozási szerződés módosítása
b.) A képviselő-testület a 2017. 9-ei rendkívüli, zárt ülés ülés    napirendjét az  
alábbiak szerint fogadja el:  
   1.)  132/2017.(X.19.)Kt. határozat módosítása
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

1.) Vállalkozási szerződés módosítása

Szatmári Kornélia polgármester:
A hivatal felújítását végző Víz és Környezetgazdálkodási Kft kérte a felújítás befejezéséi határidejének
módosítását 2017.november 30-ára. Indoklásul előadta, hogy az engedélyes gáztervek érvényessége
lejárt, a hosszabbítása időigényesebb folyamat a szolgáltatónál, valamint az északi oldal teherhordó
falazatának utólagos helyreállítása sem szerepelt az eredetileg tervezett munkák között. Ezen okok a
kivitelezőnek nem felróható okok,  ezért  javasolja a vállalkozási  szerződés módosítását,  a  határidő
meghosszabbítását.

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

143/2017.(XI.9.) Kt. határozat
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása Ádánd községben” tárgyú, 2017.július 12-én a Víz és Kör-
nyezetgazdálkodási Kft-vel kötött vállalkozási szerződés befejezéséi határidejé-
nek  módosításához  hozzájárul,  a  befejezési  határidőt  2017.  november  30-áig
meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szerződésmódosí-
tás aláírására.

Határidő:értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

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

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
                jegyző    polgármester
           

 
 Németh Ilona                                                        Lengyel Imre          

             jegyzőkönyv-hitelesítő                                        jegyzőkönyv-hitelesítő


