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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 4-én, pénteken
8.00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
soron következő nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Árgyelán Marianna jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Róbert képviselőt javasolja. Kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
4. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat elfogadására
5. Előterjesztés a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi beszámolójára, illetőleg
a 2011. évi támogatási szerződés elfogadására
6. Különfélék
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Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Benkő Sándor polgármester:
-

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bihari Hulladék társulási tanácsülésén vett részt. A
településeknek, a volt szeméttelepnek a rekultivációs pályázat benyújtásával
kapcsolatosan volt megbeszélés. Pályázatot nyújtanak be, és ennek megfelelően fogják
a volt szeméttelepeket rekultiválni.

-

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulási tanácsülésén vett részt.

-

Az elmúlt testületi ülés óta volt egy honosítási állampolgársági eskü.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a különfélékben tájékoztatja a képviselő-testület
tagjait.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2011. (III. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta fontosabb intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. március 4.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Mi az a 233.640 Ft, amit nem sikerült kifizetni január hónapban?
Benkő Sándor polgármester: Villanyszámla és gázszámla kifizetése húzódott át a következő
évre. Ez közlés jellegű.
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Kiss István képviselő: Miért merült ez fel, hogy nem lett kifizetve? Tudomásom szerint volt a
számlán pénz.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A számlák után nem azonnali fizetés történik. Előfordulhat, hogy
január 27-én jött egy számla, ami január 31-én még nem került kifizetésre. Nem 60 napos
tartozásokról van szó.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2011. (III. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. február 28.

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Biharkeresztesen is ugyanezen az elven működik a közbeszerzés?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Igen. Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy árubeszerzés és
szolgáltatás vásárlása esetén nettó 8 M Ft, építési beruházásnál nettó 15 M Ft a közbeszerzési
értékhatár. Ez alatt is lehet közbeszereztetni, de nem kötelező. Minden évben el kell fogadni
az éves közbeszerzési tervet, akkor is, ha nullás, év közben ezt lehet módosítani.
Kiss István képviselő: Az óvoda illetve a kastélyfelújítással kapcsolatban van-e már pályázati
lehetőség?
Benkő Sándor polgármester: Ilyen jellegű pályázatokat még nem írtak ki. Ennek a várható
időtartama, március és április. Amint van pályázati lehetőség az óvoda komplett felújítása a
cél.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy a pályázat írásával bízzanak meg valakit, lehetőség
szerint minél olcsóbban.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A közbeszerzések megemelik az árakat.
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Benkő Sándor polgármester: A 2011. évben célunk között szerepel az óvoda teljes felújítása.
Kiss István képviselő: Ártánd hátrányos helyzetű településnek számít?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A Kistérség lehet hátrányos helyzetű, de a település maga nem.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
32/2011. (III. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. március 4.
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Melléklet a 32/2011. (III. 4.) ÁKt. határozathoz
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Intézmény: Ártánd Község Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2011.
I.
1. Tervezett közbeszerzés:
Tárgya

Típusa

Becsült értéke

Eljárás típusa

2. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb
támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték
%
%
%

3. A tervezett közbeszerzési eljárást lebonyolító Közbeszerző (polgármesteri hivatal v. külső szerv):
Név

Cím

4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem

5. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………
…………….
Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Árgyelán Andrea

Benkő Sándor

körjegyző

polgármester

2011. március 4.

2011. március 4.
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4. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Röviden ismerteti a közbeszerzési szabályzat tartalmát. A
közbeszerzési törvény iránymutatásai alapján kell eljárni. A feladatokat – a bíráló bizottság az Ügyrendi Bizottság tagjai fogják majd ellátni. Szakértők bevonása lehetséges. Az a
feladata, hogy döntésre előkészítse a polgármesternek a közbeszerzési eljárás lezárását.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2011. (III. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt – 2011. március 15.
napjától hatályos – közbeszerzési szabályzat tartalmát megismerte és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. március 15.

5. Előterjesztés a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi beszámolójára,
illetőleg a 2011. évi támogatási szerződés elfogadására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, mivel kérdés,
hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2010. évi beszámolójára, illetőleg a 2011. évi támogatási szerződés elfogadására szóló
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2011. (III. 4.) ÁKt. határozat:
I.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és azt
elfogadja.
II.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) 2011. évre kötendő támogatási
szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és az Igazgatóság 2011. évi
működési költségeire lakosságarányosan 35 Ft./ fő, összesen 18 300 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást biztosít 2011. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. március 9.

6. Különfélék:
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A jegyző asszony kérésére tájékoztatásként elmondja, hogy az
ártándi határátkelőhely közelében elhelyezett bódék és árusító helyek ellenőrzése megtörtént.
Egy mozgó jármű ismét letelepedett. A helyszíni ellenőrzés során már jelezve volt a Magyar
Közút KHT. felé, hogy az eddig folyamatban lévő eljárásokba illesszék be és vegyék
figyelembe a végső döntés során. Új cég nem érkezett. A Közút KHT-nál illetékes Kiss
László úrral eddig még nem sikerült beszélni. 3 cég próbál egyezkedni a tervvel kapcsolatban.
A játékautomaták betiltásának előkészítése folyamatban van. A jogszabály annyiban
módosult, hogy előzetes illetve utólagos hatásvizsgálatot kell készíteni egy-egy új
jogszabálynál. Véleménye szerint az ártándi lakosok kezdeményezésére aláírt levél megfelelő
és elég lesz.
Kiss István képviselő: Az Ártándi határátkelőhelyen lévő árusító helyek tartózkodásából az
önkormányzatnak van-e valami haszna?
Benkő Sándor polgármester: Nincsen, csak iparűzési adót fizetnek.
Kiss István képviselő: Nem lehetne ezt megszüntetni?
Varga Róbert képviselő: Munkahelyet ad egy jó pár embernek.
Benkő Sándor polgármester: Számtalan ellenőrzést végeztek el, többek között a megyei és a
berettyóújfalui Közútkezelő is. A törvényt kijátszva és fix épületeket lebontva, állítanak oda
egy mobil kocsit. Körülötte tele szeméttel. Kiegészítésképpen még annyit elmond, hogy
Vajna Károly alkatrész árusnak a saját tulajdonában van a boltja. Kiss László megyei
közútkezelő felé egy teljes szerviz út tervvel fordult, hogy járuljon hozzá a Közút a jelenlegi
szervizútnak minősített – volt mérleg – meghosszabbításához Ártánd fele.
Varga Róbert képviselő: Aki bejön Romániából és mivel a főútvonalon nem állhat meg, a
szervizútra lekanyarodva halad fel a főútra.
Benkő Sándor polgármester: A Közút KHT. szalagkorláttal lezárta volna addig a részig, de a
többi cég megtámadta Vajna Károlyt.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A Közút és a Közlekedési Hatóság határozatot hoz a cégek ellen.
Eddig egy jogerős határozat született. 4 cég volt és a Tríviummal szemben született már
határozat. A többi 3 céggel szemben is meg fog születni a határozat. Azért húzódott el
ennyire, mert lett adva nekik egy határidő, ami már lejárt.
Varga Róbert képviselő: Van-e esély arra, hogy a szerviz út kiépüljön?
Benkő Sándor polgármester: Nem lát rá esélyt. Az aljegyző úrral egyeztetve véleménye
szerint a Magyar Közút részéről Kiss László osztályvezető úr egységesen fog dönteni és nem
tesz kivételt senkivel.
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Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint azt az embert, aki tisztességesen szeretné végezni
a munkáját, nem volna szerencsés ugyanazzal a bánásmóddal büntetni, mint a
„földfoglalókat”. Munkahelyekről van szó.
Benkő Sándor polgármester: Az aljegyző úr további lépéseket tesz az üggyel kapcsolatban. A
shengeni határ továbbra is megmarad.
Kiss István képviselő: Rengeteg szemét fogadja az arra járó embert.
Varga Róbert képviselő: Ez annak az eredménye, hogy a Közút elvette a takarítás lehetőségét.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő kert megművelésre kerül. Egy részét korai érésű burgonyával, a másik
részét későivel szeretnék bevetni, amelyet majd értékesíteni lehet az óvoda, illetve a konyha
részére. Felajánlja segítségét a munkálatok felügyeletében, illetve a szervezésében.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint mindenképpen pozitív az, hogyha elvárják a
lakosság segélyekre szoruló embereitől a kert művelését.
Pálné Fazekas Irén: Megfelelő időbeosztással a köztér takarítása mellett a kert művelése is
megoldható.
Varga Gézáné képviselő: Az Egészségházzal kapcsolatos ügyről szeretne érdeklődni.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A képviselő-testület döntése után az ügyvédnő a bíróságra beadta a
kereseti eljárást.
Pálné Fazekas Irén: Közös megegyezés nem születhet esetleg ebből?
Benkő Sándor polgármester: Fel volt ajánlva a közös megegyezés de a kivitelező nem volt
hajlandó tárgyalni. Az ügy folyamatban van, a tárgyalás időpontja még nincsen kitűzve. A
későbbiekben mindenképpen tájékoztatja a képviselő-testület tagjait.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület soron következő nyilvános ülését befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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