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2011. JÚLIUS 7-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok
96/2011. (VII.07.) ÁKt. határozat

97/2011. (VII.07.) ÁKt. határozat
98/2011. (VII.07.) ÁKt. határozat

a „Biharkeresztes Város és környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükségese közbeszerzési eljárás
lefolytatására kötelező megállapodás, megbízási szerződés
elfogadásáról
a Közoktatási és pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításáról

Z1

Ártánd Község belvízelvezető csatornarendszerének
felülvizsgálatáról

Z1

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én csütörtökön
14:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea
körjegyző
Tiszó Sándorné
pénzügyi irodavezető
Petőné Fórián Pálma jegyzőkönyvvezető
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a „Biharkeresztes Város és környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükségese
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelező megállapodás, megbízási szerződés
elfogadásához
2. Előterjesztés a Közoktatási és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
vonatkozó társulási megállapodás módosításáról
3. Különfélék
Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Kiss István képviselőt válassza
meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kiss István
képviselőt választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Napirendek tárgyalása:

1. Előterjesztés a „Biharkeresztes Város és környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükségese
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelező megállapodás, megbízási szerződés
elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket, észrevételeiket.
Árgyelán Andrea jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy volt korábban egy gesztori
megállapodás és annak egy pontja rendelkezett arról, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban
külön megállapodást fognak kötni az önkormányzatok. Mivel a közbeszerzés költsége és a
hirdetés költsége a nem elszámolható költségek körébe tartozik, ezért van a megállapodásba
belefoglalva, hogy ennek költségét mindenki a támogatás arányában vállalja el. Ez kb.
12.000,- Ft körüli összeget jelent. Az önerőt változatlanul Biharkeresztes Önkormányzata
biztosítja.
Varga Róbert képviselő: Kérdezi, hogy ez a pályázat beruházási összege mennyi lesz.
Árgyelán Andrea jegyző: A becsült érték 26 millió forint.
Kiss István képviselő: A felügyelő bizottságról szeretne információt kérni.
Árgyelán Andrea jegyző: Felügyelő bizottságról nem tud. Ez egy meghívásos közbeszerzési
eljárás. Három céget kérnek fel ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívás szövege elfogadásra
került és az ajánlattételi dokumentáció alapján három ajánlat fog érkezni. A közbeszerzést
lebonyolító TRIÁL-G Kft. az, aki a borítékok bontását végzi. Bontás után a bíráló bizottság
által közölt eredmények hirdetését a Biharkeresztesi Képviselő-testület fogja kihirdetni. A
beérkezett legjobb ajánlat lesz a győztes ajánlat. Biharkeresztes közbeszerzési szabályzata
alapján három fős közbeszerzési bizottság van. Ebbe olyan tagokat kell beválasztani, akik
pénzügyi végzettséggel, valamint szakmai képesítéssel rendelkeznek az adott témakörben,
illetve a pénzügyi bizottság elnökét.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
96/2011. (VII. 07.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ÉAOP-3.1.4/B-092010-0006 kódszámú „Biharkeresztes Város és a környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges
közbeszerzésről szóló megállapodást, megbízási szerződést a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Melléklet a 96/2011. (VII.07.) számú ÁKt. határozathoz:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a(z)
Ártánd Község Önkormányzata
Postacím: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.
Székhely: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):375252
Adószám: 15375256-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Benkő Sándor polgármester
Árgyelán Andrea körjegyző
Számlavezető pénzintézet neve: OTP BANK Nyrt.
Számlaszám: 11738101 - 15375256
Bedő Község Önkormányzata
Postacím: 4128 Bedő, Rákóczi u. 35. sz.
Székhely: 4128 Bedő, Rákóczi u. 35. sz.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 375263
Adószám: 15375263-1-09
Aláírásra jogosult képviselője: Eszenyi Antal polgármester
Dr. Szökőcs Enikő jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: RAIFFEISEN BANK Zrt.
Számlaszám:12052705 – 00225576 – 00100002
Berekböszörmény Község Önkormányzata
Postacím: 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
Székhely: 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):728768
Adószám: 15728764-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Ernő polgármester
Urayné Szilágyi Márta jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: Biharkeresztesi Takarékszövetkezet
Számlaszám:60000020 – 10009969 - 00000000
Bojt Község Önkormányzata
Postacím: 4114 Bojt, Ady Endre u. 5.
Székhely: 4114 Bojt, Ady Endre u. 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):375461
Adószám: 15375469-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Vass Mária polgármester
Árgyelán Andrea körjegyző
Számlavezető pénzintézet neve: OTP BANK Nyrt.
Számlaszám: 11738101 - 15375469
Körösszegapáti Község Önkormányzata

Postacím: 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Székhely: 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):373050
Adószám: 15373058-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Tarsoly Attila polgármester
Illés-Tóth Zoltán körjegyző
Számlavezető pénzintézet neve: Biharkeresztesi Takarékszövetkezet
Számlaszám: 60000037 – 10005776
Told Község Önkormányzata
Postacím: 4117 Told, Kossuth u. 4.
Székhely: 4117 Told, Kossuth u. 4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):375285
Adószám: 15375287-1-09
Aláírásra jogosult képviselője: Béres Barnabás polgármester
Árgyelán Andrea körjegyző
Számlavezető pénzintézet neve: RAIFFEISEN BANK Zrt.
Számlaszám: 12052705 – 00225565 - 00100006
, mint megbízók (a továbbiakban: Megbízók)
másrészről a(z)
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Postacím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Székhely: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):728405
Adószám: 15728403-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Barabás Ferenc polgármester
Árgyelán Andrea jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: RAIFFEISEN BANK Zrt.
Számlaszám:12052705 – 00225521 - 00100002
, mint megbízott (a továbbiakban: megbízott) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM
Szerződő felek, mint konzorciumi tagok Biharkeresztes város és a környező települések
közösségi közlekedésének fejlesztése elnevezéssel ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0006 azonosító
számú pályázat keretein belül támogatásban részesültek.
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2010. április 02–án kelt „Konzorciumi együttműködési
megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján Biharkeresztes Város
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé. A Konzorciumvezető személyét
a Tagok Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítették.
Fentiekre tekintettel szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
alapján VI. fejezet 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást kívánnak
lebonyolítani.
1.

A szerződés tárgya

1.1.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
lehetőséget nyújt arra, hogy a Megbízók külső szervezetet bízzanak meg a
közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásával. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján
Megbízók jelen szerződés aláírásával megbízzák, a Megbízott jelen szerződés
aláírásával elfogadja az alábbiakban rögzített megbízást.
Megbízott jelen szerződéses feltételek alapján a Megbízók nevében folytatja le a
vonatkozó közbeszerzési eljárást.

1.2.

Megbízott jelen szerződés alapján az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű
lefolytatására jogosult:
- Eljárás tárgya: Biharkeresztes város és a környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése,
- Támogatás adatai: ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0006 azonosító számú pályázat.

1.3.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott közbeszerzési szakértelemmel rendelkező
szakemberrel rendelkezik.

1.4.

Megbízott vállalja, hogy a rábízott feladatokat a mindenkori hatályos magyar anyagi
és eljárási jog szabályai, valamint a Kbt. keretei között legjobb tudása szerint látja el,
eljárása során figyelembe veszi Megbízók egyedi szempontjait is.

2.

A szerződés időbeli hatálya

2.1.

A jelen szerződés határozott időre, annak aláírásának a napján lép hatályba és a tárgyát
képező közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásáig és teljes körű lezárásáig marad
hatályban.

3.

Feladat-meghatározás

3.1.

A Megbízott feladatai és szolgáltatásai
Az eljárás előkészítése:
o Közbeszerzés-ügyi szakmai tanácsadás a közbeszerzési eljárással
kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések tekintetében
o Szakmai tanácsadás a megfelelő eljárási fajta kiválasztásában
o A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezésének elkészítése
o Feladatelosztás, felelősségi rend meghatározása, bevonandó személyek
kiválasztása, ütemterv készítése
o Összeférhetetlenségi viszonyok vizsgálata
o Feltételek vizsgálata
o Szükséges engedélyek megléte
o Eljárás fajta kiválasztása
Nyílt / Egyszerű eljárás esetén:
o Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával
o Jegyzőkönyvek elkészítése, postázása
o Ajánlati / Ajánlattételi felhívás elkészítése
o Bírálati szempontok meghatározása
o Kizáró okok megállapítása

o Alkalmassági, alkalmatlansági szempontok meghatározása
o Felhívás közzétételéhez segítséget nyújt
o Az ajánlati dokumentáció mesterpéldányának elkészítése és rendelkezésre
bocsátása
o Kiegészítő írásbeli tájékoztatás biztosítása
o Ajánlatok bontásával kapcsolatos feladatok ellátása
o Szakértői részvétel az ajánlatok elbírálásában
o Írásos szakértői vélemény készítése az ajánlatok elbírálásáról
o Bírálati javaslat, előterjesztés elkészítése az eljárás eredményével
kapcsolatban
o Eredményhirdetés megszervezése, lebonyolítása
o Szerződéskötés előkészítése, a szerződéskötéssel kapcsolatos szakmai
kérdések kezelése
o A törvényileg szükséges adminisztráció, dokumentálás teljes körű ellátása
o Szerződés esetleges módosítása
o Döntések megvédése az esetleges jogorvoslati eljárásokban
Két szakaszból álló eljárás esetén:
o Közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás
esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
o Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával
o Jegyzőkönyvek elkészítése, postázása
o Részvételi felhívás elkészítése
o Bírálati szempontok meghatározása
o Kizáró okok szakértői megállapítása
o Alkalmassági, alkalmatlansági szempontok meghatározása
o Felhívás közzétételéhez segítséget nyújt
o A részvételi dokumentáció mesterpéldányának elkészítése és rendelkezésre
bocsátása
o Kiegészítő írásbeli tájékoztatás
o Részvételi jelentkezések bontása, szakértői szintű elbírálása
o Szakértői és bírálóbizottsági részvétel
o Írásos szakértői vélemény készítése a részvételi jelentkezések elbírálásáról
o Eredményhirdetés, tájékoztatás a részvételi szakaszról
o Ajánlati felhívás elkészítése
o Az ajánlati dokumentáció mesterpéldányának elkészítése és rendelkezésre
bocsátása
o Ajánlatok bontásával kapcsolatos feladatok ellátása
o Szakértői és bírálóbizottsági részvétel az ajánlatok elbírálásában
o Írásos szakértői vélemény készítése az ajánlatok elbírálásáról
o Eredményhirdetés megszervezése, lebonyolítása
o Szerződéskötés előkészítése, a szerződéskötéssel kapcsolatos szakmai
kérdések kezelése
o A törvényileg szükséges adminisztráció, dokumentálás teljes körű ellátása
o A közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződés(ek) előkészítése
o Szerződés esetleges módosítása
o Döntések megvédése az esetleges jogorvoslati eljárásokban
Folyamatos feladatok
o A közbeszerzési eljárással összefüggő döntések tervezetének kidolgozása.

o Szakértői részvétel és rendelkezésre állás biztosítása a Megbízó által
szükségesnek ítélt döntés előkészítő, illetve döntéshozó fórumokon
A közbeszerzési eljárás lezárása
o A nyertes ajánlattevővel / ajánlattevőkkel megkötendő szerződés szakértői
támogatása.
Megbízott tevékenységének végzése során együttműködik a közbeszerzési eljárás
bonyolításával Megbízott más személyeivel, tevékenységét velük összhangban végzi.
3.2.

A Megbízók feladatai és szolgáltatásai
o Minden, a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó szükséges, adat, irat,
információ rendelkezésre bocsátása (az adatszolgáltatás validitásáért
Megbízókat teljes körű felelősség terheli).
o Eredményes eljárás esetén a Megbízott által előkészített szerződéstervezet
véglegesítésével a szerződés megkötése.
o Saját igénye szerint, saját költségére megfigyelő tagot és egyéb
(külső/saját) szakembert delegálhat az eljárásba.

3.3.

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők a dokumentációk költségeinek átalány díját a
Megbízó számára fizetik meg. A dokumentációk költség átalányának kialakítása a
felmerült költségek figyelembe vételével a 2003. évi CXXIX. tv. 54.§ (5) előírásai
szerint történik.

4.

Díjazás és fizetési feltételek

4.1.

Megbízók a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás bonyolítása során igazoltan
felmerülő költségek (hirdetési költségek, szakértők díjai) alábbiak szerinti
megfizetésére kötelesek:

Megbízó neve
Ártánd Község Önkormányzata
Bedő Község Önkormányzata
Berekböszörmény Község Önkormányzata
Bojt Község Önkormányzata
Körösszegapáti Község Önkormányzata
Told Község Önkormányzata

Bonyolítás
során
felmerülő
költségekből
fizetendő arány
1,57%
2,93%
1,69%
3,85%
1,71%
1,50%

4.2.

A megbízási díj egyösszegben, Megbízott igazolt szerződésszerű teljesítését követően
esedékes.

4.3.

Az esedékes megbízási díjat a Megbízók a szabályszerűen kiállított számla
kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni.

5.

Vegyes rendelkezések

5.1.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása vonatkozásában Megbízott közbeszerzési
szabályzata az irányadó.

5.2.

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.

5.3.

Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével,
írásos formában módosítható.

5.4.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

5.5.

A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és a
szerződésben foglaltak megértése után jóváhagyólag írják alá.

5.6.

E szerződés 8 példányban készült, amelynek egy-egy példányát Megbízók, két
példányát Megbízott kapja.

Biharkeresztes, 2011. július 4.
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2. Előterjesztés a Közoktatási és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
vonatkozó társulási megállapodás módosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket, észrevételeiket.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Megkérdezi, hogy a szakmai felhalmozás mit takar.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az 50.000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszközöket jelenti és
az oktatási intézményhez tartozik.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2011. (VII. 07.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes székhelyű
Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi Társulás társulási
megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. augusztus 1.

Melléklet a 97/2011. (VII.07.) számú ÁKt. határozathoz:
Társulási Megállapodás
Közoktatási és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, valamint a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi
társulás keretében, a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó –
jelen megállapodás 5. pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselőtestületei közszolgáltatási, közoktatási feladatkörben, önkéntes és szabad elhatározásból,
az egyenjogúság tiszteletben tartásával, és a kölcsönös előnyök kihasználása érdekében,
az arányos teherviselés alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv) 8. § (4) bekezdésében foglalt óvodai nevelési, általános iskolai
oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a
gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai
ellátás, és a gyógytestnevelés közös megszervezéséről intézményi társulás keretében
gondoskodnak, jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.
1. A társulás neve: „Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményi társulás”
(a továbbiakban: társulás)
2. Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
3. A társulás célja:
o a társulásban résztvevő települések közoktatási feladatellátásának
biztosítása a településeken működtetett egységes szervezetű és
irányítású közoktatási intézmény fenntartásával és fenntartói
irányításával
o a közös intézményben a szakos rendszerű oktatás és a pedagógus
helyettesítés feltételeinek javítása;
o a munkaerő kihasználtság növelése;
o egy racionálisabb és takarékosabb költségvetési gazdálkodás
kialakításával a működés biztonságának növelése,
o feladatarányos üzemeltetés, és az azzal járó költségek közös
meghatározása, illetve biztosítása,
o a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 21. és 34.§-ában
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen,
egységes intézményi rendszerben magasabb színvonalon történő
ellátása,
o az egyes pedagógiai szakszolgáltatásokat ellátottakhoz való közelebb
hozása.
4. A társulás formája:

o A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott
társulás.
5. Tagjai:
a) Az óvodai nevelés, és az általános iskolai nevelés és oktatás kötelező feladat
ellátására:
o Biharkeresztes Város Önkormányzata
(4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
képviseli: Barabás Ferenc polgármester
o Ártánd Község Önkormányzata
(4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.)
képviseli: Benkő Sándor polgármester
o Told Község Önkormányzata (4117 Told, Petőfi u. 35.)
képviseli: Béres Barnabás polgármester
o Bojt Község Önkormányzata
(4114 Bojt, Ady E. u. 5.)
képviseli: Vass Mária polgármester
o Nagykereki Község Önkormányzata
(4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.)
képviseli: Zilai Károly polgármester
b) Pedagógiai szakszolgálati feladatok közös biztosítására
o Biharkeresztes Város Önkormányzata
(4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
képviseli: Barabás Ferenc polgármester
o Ártánd Község Önkormányzata
(4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.)
képviseli: Benkő Sándor polgármester
o Told Község Önkormányzata (4117 Told, Petőfi u. 35.)
képviseli: Béres Barnabás polgármester
o Bojt Község Önkormányzata
(4114 Bojt, Ady E. u. 5.)
képviseli: Vass Mária polgármester
o Nagykereki Község Önkormányzata
(4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.)
képviseli: Zilai Károly polgármester
o Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.)
képviseli: Nagy Ernő polgármester

6. A Társulás működési területe:
o A társulásban résztvevő települések közigazgatási területe
7. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye, típusa:
o Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. (a továbbiakban: iskola)
o Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. (továbbiakban: óvoda)
(a továbbiakban együtt említve: intézmények)
8. A közös feladat-, és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és székhelye:
o Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
9. A társulás jogállása:
o A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
10. A társulás által ellátott feladat:
o Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Ártánd
Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bojt Község Önkormányzat
Képviselő- testülete, Nagykereki Község Önkormányzat Képviselőtestülete valamint Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja Biharkeresztes, Ártánd,
Bojt, Nagykereki és Told illetékességi területén élő óvodás gyermekek
nevelését.
o Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Ártánd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
Berekböszörmény
Önkormányzat Képviselő-testülete, Bojt Község Önkormányzat
Képviselő- testülete, Nagykereki Község Önkormányzat Képviselőtestülete valamint Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat útján
biztosítja Biharkeresztes, Ártánd, Berekböszörmény, Bojt, Nagykereki
és Told illetékességi területén élő általános iskoláskorú gyermekek
oktatása – nevelése, egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok
biztosítása.
10.1.
o

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja a közoktatásról szóló módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 86.§. (1) bekezdésében meghatározott, az óvodai nevelés kötelező
önkormányzati feladat ellátását, igény szerint valamennyi biharkeresztesi, ártándi, bojti,
nagykereki és toldi óvodás korú gyermek

a./
b./
c./
d./
e/

óvodai nevelését,
integrációs képesség-kibontakoztató felkészítést,
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését,
iskolai életmódra történő felkészítését,
az óvodás korú gyermekek intézményi étkeztetését.

Fentiek ellátását – a biharkeresztesi gyermekek részére a biharkeresztesi
óvoda, az ártándi óvodás gyermekek részére az ártándi, a bojti óvodás
gyermekek részére a bojti, a nagykereki óvodás gyermekek részére a
nagykereki a toldi óvodás gyermekek részére a toldi óvoda épületében
biztosítja.
Telephelyei:
- Ártándi Tagóvoda
Ártánd, Rákóczi u. 79.
- Bojti Tagóvoda
Bojt, Rákóczi u. 46.
- Nagykereki Tagóvoda
Nagykereki, Kossuth u. 2.
- Toldi Tagóvoda
Told, Kossuth u. 28.

o

A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, szakiskola, Kollégium
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a közoktatásról szóló módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 86.§. (1) bekezdésében meghatározott, az általános iskolai oktatás
kötelező önkormányzati feladat ellátását, igény szerint valamennyi biharkeresztesi, ártándi,
bojti, nagykereki és toldi általános iskoláskorú tanulók
a./nappali rendszerű nevelését, oktatását
b./ a cigány kisebbségi oktatási-nevelési feladatokat

c./sajátos nevelési igényű tanulók oktatását
d./a tanulók napközi-otthonos ellátását
e./ iskolaotthonos ellátást
f./ integrációs képesség-kibontakoztató felkészítést
g./gyógypedagógiai tanácsadást
h./ fejlesztő felkészítést
i./ nevelési tanácsadást
j./ logopédiai ellátást
k./ gyógytestnevelést.

Fentiek ellátását – a biharkeresztesi, ártándi, toldi tanulók részére a
biharkeresztesi iskola, a bojti felső tagozatosok részére szintén a
biharkeresztesi iskola, a nagykereki tanulók részére a nagykereki, bojti alsó
tagozatosok részére a bojti iskola épületében biztosítja. A szakszolgáltatásokat
a pedagógiai szakszolgálat helyiségeiben, illetve a tagintézményekben
biztosítja.
Az oktatási központ 8 évfolyamot ellátó általános iskolákat, 4 évfolyamos iskolát, 4
évfolyamos középiskolát, szakiskolát, kollégiumot és pedagógiai szakszolgálatot
működtet.
Telephelyei:
- Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium

Biharkeresztes, Ady Endre u. 2
Biharkeresztes Széchenyi u. 61.
Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Biharkeresztes, Táncsics u. 34.
- Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, Ady E. u. 4., ahol a bojti 1-4. osztályos tanulók
nevelése-oktatása történik.
- Bocskai István Tagiskola
Nagykereki, Rákóczi u. 2. ahol a nagykereki 1-8. osztályos tanulók nevelése és
oktatása folyik
11 A társulás működése

o

Biharkeresztes Város Önkormányzat Polgármestere tájékoztatja Ártánd,
Berekböszörmény, Bojt, Nagykereki, Told községek Önkormányzata Képviselő-testületét
a beiratkozás, a tanítási szünetek időpontjáról és az intézmény által nyújtott szakmai,
pedagógiai és egyéb programok igénybevételéről.

.
o A társult önkormányzatok képviseletében a Képviselő-testületek
megbízásából a társulásban résztvevő települések polgármesterei járnak el.
o A társulás időtartama: A társulás határozatlan időre szól
o A társulás ülésrendje:
A társult képviselő-testületek szükség szerint együttes ülést tartanak,
amelyet Biharkeresztes Város Polgármestere hív össze. A tag képviselőtestületek polgármestereinek indítványára Biharkeresztes Város
Polgármestere köteles az együttes ülést összehívni. A társulás a törvény
előírásai szerint tart ülést.
11.1 hatáskörök megosztása:
a)

A társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
- a megállapodás jóváhagyásához;
- a megállapodás módosításához;
- a megállapodás megszüntetéséhez;
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
- a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
b) Az intézményekkel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és határköröket a
megbízott önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
c) Az oktatási központ élén igazgató, az óvoda és bölcsőde élén intézményvezető áll,
akikre vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Biharkeresztes
Város Polgármestere gyakorolja, a tag képviselő-testületek véleményének kikérésével.
d) A bojti és a nagykereki tagiskola vezetőinek a megbízása, megbízásának visszavonása
az igazgatótanács hatásköre, amelyet Bojt Község Polgármestere és Nagykereki
Község Polgármestere véleményének kikérésével gyakorolhat.

e)

A tagiskolák alkalmazottaira vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat az igazgató
gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a tagiskolák vezetői gyakorolják.
f) Az ártándi, a bojti, a nagykereki a toldi tagóvodák vezetőinek a megbízása,
megbízásaik visszavonása az intézményvezető hatásköre, amelyet Ártánd Község
Polgármestere, Bojt Község Polgármestere, Nagykereki Község Polgármestere és Told
Község Polgármestere véleményének kikérésével gyakorolhat.
g) A tagóvodák alkalmazottaira vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a tagóvodák vezetői
gyakorolják.
h) A középiskolai intézményegység vezetőinek megbízása, a megbízás visszavonása az
igazgatótanács hatásköre.
i) Az intézményegység alkalmazottaira vonatkozóan a kiemelt munkáltatói jogokat az
igazgató gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat az intézményegység vezetője
gyakorolja.
j) Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő
alapdokumentumait, és azok módosításait (SzMSz, pedagógiai program, házirend,
IMIP) Biharkeresztes Város Képviselő-testülete határozatával hagyja jóvá. A
dokumentumok jóváhagyásának tárgyalásakor a fenntartói jog gyakorlója köteles a
társult önkormányzatok polgármestereit az ülésre meghívni.
Az intézmények alapító okiratait, átalakító és megszüntető okiratait a társult
települések képviselő-testületei együttes ülésükön fogadják el.
k) Az intézmények gazdálkodásának dokumentumait – költségvetés, féléves beszámoló,
zárszámadás – a Ártánd, Told, Bojt, Nagykereki képviselő-testületeik határozataikkal
hagyják jóvá.

12. A társuláshoz való csatlakozás rendje:
A társuláshoz csatlakozni a társult önkormányzatok mindegyikének egyetértése esetén
lehet. A csatlakozási szándékot bármely önkormányzat a tárgyév március hó 31. napjáig
köteles jelezni. A csatlakozás érvényességéhez a tag képviselő-testületeknek a jóváhagyó
határozatukat a tárgyév május 31. napjáig kötelesek meghozni.
13. A társulásból való kilépés rendje:
A társulási megállapodást felmondani a naptári év augusztus 31. napjával lehet. A
társulást felmondani szándékozó képviselő-testület a felmondásról szóló képviselőtestületi döntést legkésőbb tárgyév március 31. napjáig köteles a társulás tagjával közölni.
14. A társulásból való kizárás rendje:
A tag képviselő-testületek több mint felének minősített többséggel hozott határozatával
jogosult bármely tag képviselő-testületet a társulásból a naptári év szeptember 1. napjával
kizárni, ha a tag képviselő-testület a társulási megállapodásban foglalt bármely különösen az intézmény működéséhez szükséges gazdálkodási feladatai teljesítésére
vonatkozó - kötelezettségét Biharkeresztes város polgármesterének ismételt írásbeli
felhívására 30 napon belül nem teljesíti.
15. A társulás megszűnik:
a) ha valamennyi tagja elhatározza a társulás megszűnését,
b) a bíróság jogerős döntése alapján.

A társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek elszámolni egymással, amely az éves
költségvetési beszámoló alapján történik.
16. Az társulás által fenntartott intézmények működésének ellenőrzése:
Az intézmények - tagiskolák, tagóvodák - működését a tag képviselő-testületek bármikor,
szakmai, törvényességi, célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. A szakmai
ellenőrzés közoktatási szakértő igénybevételével, az általános törvényességi és gazdasági
ellenőrzés pedig a biharkeresztesi, az ártándi, a bojti a toldi intézmények, tagiskola és
tagóvodák esetében Biharkeresztes Város Jegyzőjének (körjegyző), a nagykereki tagiskola
és tagóvoda esetében Nagykereki Község Jegyzőjének közreműködésével történik.
A társulás tagjainak polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek
a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A tag képviselő-testületek felkérésére az intézmény működéséről az igazgató és az
intézményvezető 30 napon belül köteles írásban beszámolni.
17. A társulás működésével kapcsolatos törvényességi felügyelet ellátása:
A törvényességi felügyelet ellátását Biharkeresztes Város Jegyzője biztosítja. E jogkörében
ellátja az oktatási központban és az óvodában megjelenő törvényességi kérelem és egyes
felülvizsgálati kérelem másodfokú döntési jogkörét.
18. A tagintézmények vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a) Az egyes tagiskolák és tagóvodák által használt ingóságok, és ingatlanok tulajdonjoga
a tag, - Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told - önkormányzatok tulajdonában marad, ezen
ingóságok és ingatlanok karbantartási, javítási, felújítási és beruházási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) Az egyes tagiskoláknál és tagóvodáknál a nevelés-oktatás biztosításához,
fejlesztéséhez szükséges tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása (a továbbiakban:
szakmai felhalmozás) az intézmények kötelezettsége, amelyhez a forrást a
biharkeresztesi intézmény esetében Biharkeresztes önkormányzata, az ártándi, a bojti,
a nagykereki és a toldi tagintézmény esetében pedig Ártánd, Bojt, Nagykereki és
Told községek önkormányzata biztosítja a költségvetésben.
c) A társulás megszűnése esetén az intézményeknél megjelenő ingó és ingatlan
vagyongyarapodás azt a tagot illeti, amelytől a vagyongyarapodás ered. Ha a vagyon
eredete nem állapítható meg, azt a megszűnés évében ellátott tanulólétszám,
gyermeklétszám arányában kell megosztani a tagok között.
19. Az intézmények működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátása
19.1 Az intézmények költségvetése
a)
b)

Az intézmények költségvetése Biharkeresztes Város Önkormányzata éves
költségvetésének részét képezi, a költségvetés elkészítéséhez a tag önkormányzatok
a szükség szerint adatokat szolgáltatnak;
Az intézmények éves költségvetése tartalmazza a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola , Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, a bojti Petőfi Sándor Tagiskola és a Nagykereki Bocskai István
Tagiskola, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, az Ártándi Tagóvoda, a Bojti
Tagóvoda, a Nagykereki Tagóvoda és a Toldi Tagóvoda saját bevételeit, működési

c)

és felhalmozási kiadásait egységenként, valamint az önkormányzati
hozzájárulásokat.
Az intézmények költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához a társult tag képviselőtestületek mindegyikének egyetértése szükséges.

19.2.A közösen fenntartott intézmények működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az
alábbiak szerint biztosítják:
a) Az állami támogatásokat – valamennyi tagiskola és tagóvoda tekintetében –
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tag önkormányzatok
kimutatása alapján igényli. A kimutatás jogszerűségéért a kimutatás készítésének
helye szerinti tag képviselő-testület felel, az ebből adódó jogszerűtlenségek minden
következményét köteles viselni. Ha az igénylés nem a kimutatás szerint történik,
annak hiányosságáért Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felelős. Az állami támogatás jogszerű felhasználásáról az állami támogatás alapját
képező igény keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak az állami támogatás által nem fedezett részéhez a tag
önkormányzatok a következők szerint kötelesek hozzájárulni:
- a Biharkeresztesi oktatási központ és az óvoda és bölcsőde működéséhez
szükséges forrást Biharkeresztes város önkormányzatának képviselő-testülete
saját költségvetése terhére köteles biztosítani,
- az ártándi tagóvoda működéséhez szükséges forrást Ártánd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a bojti tagiskola és tagóvoda működéséhez szükséges forrást Bojt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete,
- a nagykereki tagiskola és tagóvoda működéséhez szükséges forrást Nagykereki
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
- a toldi tagóvoda működéséhez szükséges forrást Told Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
- saját költségvetése terhére köteles biztosítani.
c) A b) pont vonatkozásában működési kiadások:
- személyi kiadások (pedagógusok és egyéb közalkalmazottak bérjellegű
kifizetései és azok közterhei, utazási költségtérítések),
- rezsi költségek (pl.: víz, szennyvíz, villany, fűtés, telefon, takarítószer),
- szakmai felhalmozás.
d) A normatívából a költségek levonását követően megmaradó rész a normatíva
keletkezési helye szerinti önkormányzatot illeti meg,
e) A működési kiadáshoz a b) pontban meghatározott forrást az éves költségvetés
készítésekor becsült összegként Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told községek,
önkormányzatai átadott pénzeszközök között elkülönítetten szerepeltetik és a becsült
különbözet 1/12 részét minden hó 30.-napjáig teljesítik Biharkeresztes Város
Önkormányzata 12052705-00225521-0100002 számú költségvetési elszámolási
számlájára, mert e nélkül kifizetés nem teljesíthető, és a mulasztó önkormányzatot
terheli a felmerülő kamat, bírság és egyéb fizetési kötelezettség. Az önkormányzatok
pénzügyi hozzájárulásának mértéke évente kerül meghatározásra, mely jelen társulási
megállapodás 1. számú mellékletét képezi.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala
– ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül

kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési
megbízást nyújt be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal
szemben. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre úgy a követelés
behajtását Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal polgári peres úton érvényesíti a
nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk.-ban meghatározott
kamat kerül felszámolásra.
f) A bevételek-kiadások pontos elszámolása az éves költségvetési beszámoló keretében
történik, mely során kimutatásra kerül a tag képviselő-testületek finanszírozási
többlete vagy hiánya. A tag képviselő-testület április 30. napjáig többlet esetén a
többletet visszakapja Biharkeresztes Város Önkormányzatától, vagy hiány esetén a
hiányt kifizeti Ártánd esetében Ártánd Község Önkormányzata, Bojt esetében Bojt
Község Önkormányzata, Nagykereki esetében Nagykereki Község Önkormányzata és
Told esetében Told Község Önkormányzata. E határidő elmulasztása esetén a
mulasztó tag képviselő-testület a Ptk. szerinti kamatot köteles fizetni. A tag képviselőtestületek polgármesterei negyedéves rendszerességgel pénzügyi elszámolást
kérhetnek a saját tagiskolájuk, tagóvodájuk tekintetében.
g) Tagiskolánként és tagóvodánként a tag képviselő-testületek biztosítják a
pályázatokhoz szükséges saját erőt.
h) Ahol e megállapodás tanuló- vagy gyermeklétszámot említ, ott a normatíva alapját
képező tanuló- vagy gyermeklétszámot kell alapul venni.
20. A közösen fenntartott intézmények működésével kapcsolatos egyéb szabályok:
20.1.
Az igazgató és az intézményvezető köteles minden olyan információt (pl.: pályázati
lehetőségek, egyéb – a társult intézményt érintő - levelek, információk) megadni a
társulásban működő intézményegységeknek, amely az intézményhez érkezik.
20.2.
Az igazgató és az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy a bojti, és a
nagykereki tagiskolákban, valamint az ártándi, bojti, nagykereki és toldi tagóvodákban a
gazdálkodás feltételei maradéktalanul érvényesüljenek, a tagiskolák és tagóvodák
közalkalmazottait érintő ügyek intézése a tagintézményben történjen.
20.3.
A bojti és a nagykereki tagiskolák vezetői szakmai tekintetben a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatójának, az ártándi, bojti, nagykereki és toldi tagóvodák vezetői a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetőjének tartoznak felelősséggel. Az ártándi, bojti,
nagykereki és toldi önkormányzat közvetlenül felkérheti a tagiskolák és tagóvodák
vezetőit a település rendezvényein való részvételre, közreműködésre.
20.4.
Az igazgató és az intézményvezető évente legalább két alkalommal köteles:

-

ellenőrizni a tagintézmény szakmai munkáját,
fogadóórát tartani a tagintézményben,
a tagintézményben tartott szülői értekezleten részt venni,
a tagintézmény által szervezett rendezvényen megjelenni,
a tagintézménybe felvenni kívánt alkalmazott esetében a tagintézmény
vezetőjétől véleményt kérni.

21. Záró rendelkezések
21.1.
Jelen megállapodás 2011. augusztus 1. napján lép hatályba.
A korábbi társulási megállapodás 2011. július 31. napján hatályát veszti.
21.2
Jelen megállapodás határozatlan időre szól.
21.3.
Jelen megállapodás aláírásával Biharkeresztes Város Önkormányzata és Ártánd,
Berekböszörmény, Bojt, Nagykereki és Told Község Önkormányzata kijelenti, hogy a
társulás fenntartásával kapcsolatban a csatlakozást megelőzően keletkezett vagyoni
követelésük egymás felé nincs.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek a hatályos jogszabályi
rendelkezéseket tekintik irányadónak.
A felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Biharkeresztes, 2011.július …… .
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Nagy Ernő
polgármester

3. Különfélék
• Tájékoztatás
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban kérdéseket tettek fel. A
kielégítő válaszadáshoz meghívta a megfelelő szakembert, a pénzügyi iroda vezetőjét.
Igazából érhetetlen számára, hogy egy elfogadott 2011. évi költségvetést miért kell újra
tárgyalni.
Az első kérdés: A tófürdőnél megtartott motoros találkozóra a terület kiadása előtt nem kellett
volna-e a képviselő-testület véleményét is kikérni?
A tófürdő a Danubius Beton Dunántúli Kft pécsi tulajdonos tulajdonában van. Mivel a tófürdő
magántulajdonban van, ezért a testület nem dönthet róla.
Árgyelán Andrea jegyző: Ami rendezvénytartás szempontjából eljárást igényelt, azokat az
eljárásokat az egyesület lefolytatta.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, milyen összegű kiadása volt az önkormányzatnak és a
bevétel miért nem érinti őket.
Árgyelán Andrea jegyző: Nem az önkormányzat költségvetését terheli.
Benkő Sándor polgármester: A következő kérdés: Mennyibe került a két napos találkozóra
felhasznált villanyáram és ivóvíz?
A kavicsbánya megközelítéséhez egy önkormányzati dűlőút áll rendelkezésre. A kavicsbánya
első pakolójánál egy közkifolyó van elhelyezve. A közkifolyó használata mindenkinek
díjmentes. A tófürdőnél egy vízóra van felszerelve. Amikor a vízszámla megérkezni, akkor
tudja erre a kérdésre a választ megadni. A villanyáram fogyasztással kapcsolatban ugyanez a
helyzet. Az egyesület ezeket a számlákat ki fogja fizetni. Az önkormányzatnak semmiféle
költsége nem merül fel ezzel kapcsolatban.
A következő kérdés: Mennyi volt az ott lévő kereskedőktől beszedett területhasználati díj és
az kit illet?
Ha valami nem az önkormányzat tulajdona nem szedhet bérleti díjat. Ebben az esetben is ez
áll fenn. Amennyiben a rendezvény szervezői bérleti díjat szednek, az csak rájuk tartozik,
valamint az is, hogy mennyi volt a beszedett díj összege.
Árgyelán Andrea jegyző: A képviselők valószínűleg a közterület használati díjra gondoltak,
de ez nem közterület, így díj sem szedhető.
Varga Gézáné képviselő: Szeretné tudni, hogy az egyesület a tavalyi évben mennyi vízdíjat
fizetett.
Árgyelán Andrea jegyző: Utána fog járni és előkészíti a számlákat.
Kiss István képviselő: Az, hogy ezek a kiadások a költségvetésben nem szerepelnek nem
felelnek meg a valóságnak. A közvilágítás, vízdíj, területrendezés, fűkaszálás erre a területre
igenis szerepel a költségvetésben.
Árgyelán Andrea jegyző: A motoros egyesület felmerült költségei viszont nem szerepelnek.

Kiss István képviselő: Attól függetlenül, hogy a terület magántulajdonban van, az
önkormányzat tartja rendben.
Benkő Sándor polgármester: A költségvetésbe motoros találkozó nincs betervezve. A
tófürdőnél a közvilágítás nincs bekapcsolva.
Varga Róbert képviselő: Az elmúlt években az önkormányzat többször is akart
rendezvényeket szervezni. Tapasztalata szerint egy ilyen rendezvényt nagyon nehéz
megszervezni és akadálymentesen lebonyolítani. Szerinte ez egy jól sikerült, színvonalas
rendezvény volt, ami csak öregbítette a falu hírnevét. Tudomása szerint a Danubius Kft-vel
olyan megállapodás született, hogy ha az önkormányzat rendben tartja a területet, azt
díjmentesen használhatja bármilyen kulturális rendezvényre. Természetesnek tartja, hogy
területhasználati díjat szedte, hiszen a találkozó ingyenes volt, nem szedtek belépődíjat, de a
kiadásokat valamiből fedezniük kellett.
Benkő Sándor polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a támogatók között az E-on
is szerepelt, ezért az egyesület csak egy alapdíjat fog fizetni, ami kb. 5.000,- Ft.
A következő kérdés: Miért nem tud a képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat
tűzijátékot rendelt meg és azt ki is fizette?
Tiszó Sándorné irodavezető: A tűzijáték számlájának másolata a polgármesternél van, bárki
megnézheti. Az egyesület a támogatásokat az önkormányzat külön számlájára kapta. A
Takarékszövetkezettől 100.000 Ft-ot, egy magánszemély 80.000 Ft-ot és az olasz cégtől
50.000-ot kapott. Ez összesen 230.000,- Ft. Mivel a támogatások az önkormányzat számlájára
érkeztek, ezért a megrendeléseket is az önkormányzaton keresztül adták le és fizették ki. Így
az erősítés 150.000,- Ft-ba, a tűzijáték pedig 75.000,- Ft-ba került. A különbözet + 5.000,- Ft,
amiből az egyesület a villanyszámláját is ki tudja fizetni.
Benkő Sándor polgármester: A következő kérdés: Kinek az engedélyével vett részt a
falugondnoki kocsi a motoros találkozón?
Polgármesteri engedéllyel. A „részvétel” abból állt, hogy az autó 7 db edényt kivitt a
találkozóra a biharkeresztesi gimnázium konyhájáról, amiben a szervezők ebédje volt és
azután visszaállt a garázsba.
Kiss István képviselő: Nehezményezi, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló szabályzatot a
polgármester nem tartotta be.
Benkő Sándor polgármester: A következő kérdés: Hogy áll az egészségház építésével
kapcsolatos bírósági ügy? Szeretnék látni a bíróságra beadott ügyiratot.
A képviselő-testület felhatalmazta az ügyvédnőt az ügyben való eljárásra. Az ügyvédnő
minden anyagot összeszedett ahhoz, hogy ezt az ügyet megfelelő szinten képviselje. Amikor
ez az ügy lezárásra kerül, akkor a képviselő-testület is tájékoztatva lesz.
Árgyelán Andrea jegyző: Két bírósági tárgyalás volt eddig kitűzve. Az első bírósági
tárgyaláson a kivitelező nem jelent meg és az idézést sem vette át, ezért a bíróság elnapolta a
tárgyalást. A második bírósági tárgyaláson sem volt még csak átvétele sem az idézésnek, azon
sem jelent meg a kivitelező. Komor Sándor műszaki ellenőr megjelent, az ellene felhozott
vádakat tagadta. A bíróság újabb tárgyalás kitűzését rendelte el, október 6.-ra. Valószínű,

hogy más eljárás indítására is szükség lesz, ugyanis menet közben kiderült, hogy a kivitelező
a vállalkozását a bírósági perre való felszólítást követően megszüntette. Magánszemélye ellen
csak akkor lehet fellépni, ha a képviselő-testület büntető feljelentést is tesz. Ügyvédnő most
azon dolgozik, hogy mi legyen az a vád, ami a büntető feljelentésben szerepeljen.
Benkő Sándor polgármester: A következő kérdés: Mi a helyzet a kultúrház vezetői
munkaviszonnyal?
A művelődési szervező hivatalosan felkereste és beadta a felmondását. Kubinyiné Szilágyi
Mária irodavezető javasolta, hogy a művelődési házban lévő feladatokat 1 fő regisztrált
munkanélküli lássa el. A munkaügyi központon keresztül megbízta Siteri Arnold informatikai
mérnököt. A feladatot szakemberként tudja ellátni, mivel kezelni tudja a számítógépes
rendszert, ami a művelődési házban működik.
Egy régebbi ülésen elhangzott kérdésre szeretne válaszolni. Az ELMIB részéről 2.440.000,Ft, a Vízmű Zrt részéről 2.000.000,- Ft részvénye van az önkormányzatnak.
A következő kérdések a költségvetéssel kapcsolatosak.
Tiszó Sándorné irodavezető: A képviselő-testület átnézte, hogy hol vannak kiadások és hol
lehetne takarékoskodni. Júliusban sajnos még nem lehet megtakarításokat végezni. A
kiadásoknál még lehet teljesülés az év folyamán. Az első rész az igazgatási tevékenység,
gépberendezés vásárlás. Ez felhalmozási kiadás. Ha az év végéig a testület úgy dönt, hogy
nem lesz felhalmozási kiadása az a pénz természetesen megmarad. Mivel még nem telt el az
év, ehhez a pénzhez nem lehet hozzányúlni.
Varga Róbert képviselő: Kérdezi, hogy a könyvtárnál szereplő 525.000,- Ft-ot kötelező-e
elkölteni.
Tiszó Sándorné irodavezető: Ártánd csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári feladatokhoz és
onnan 725.000,-Ft-ot kapnak. Ezt csak erre lehet fordítani, mivel a megyei könyvtár számon
kéri, hogy ténylegesen könyvbeszerzés történt-e.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: A háromnegyed év elteltével nézzék át újból a kiadásokat,
talán akkor már sikeres lesz a tartalékba helyezés.
Varga Róbert képviselő
távozott az ülésről
Tiszó Sándorné irodavezető: Ebben a kimutatásban az ÁFA nem szerepel. A
készletbeszerzésnél igazából nem lehet takarékoskodni. A kiadás szakfeladatonként van
felosztva, ezért vannak olyan tételek, amelyek több helyen is szerepelnek, ilyen pl.. a
készletbeszerzés. Az egyéb üzemeltetési fenntartáshoz tartozik pl. a könyvvizsgálói díj, a
program, ami a könyveléshez szükséges. A város és községgazdálkodásnál az egyéb
üzemeltetés pl. a fűnyíró javítása, gereblye, kapa vétele. A lakásfenntartási támogatásnak
összhangban kell lennie a helyi önkormányzati rendelettel. Fedezetnek mindenféleképpen
lennie kell ahhoz, hogy a támogatásokat ki tudják fizetni. Az ápolási díj után a járulékot be
kell fizetni. A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat társulásban látja el, ezért
hozzájárulást kell fizetnie. A falugondnoki szolgáltatást közalkalmazott látja el. A
közalkalmazotti és szociális törvény szerint a credit pontok alapján a falugondnokot
juttatásban kell részesíteni. A díjak, egyéb befizetések a gépkocsi költségeit takarják.

Árgyelán Andrea
távozott az ülésről

jegyző

Közművelődési tevékenységek és támogatás: érdekeltségnövelő pályázat útján az
önkormányzat 1.200.000,- Ft összegű támogatást kapott. Ezt nem lehet másra felhasználni, el
kell számolni vele.
Benkő Sándor polgármester: A következő kérdés a köztemető fenntartásával és
működtetésével kapcsolatban merült fel. A testület javasolta a temető alkalmankénti
üzemeltetését, de ezt a temetőrendelet törvény nem teszi lehetővé.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy az óvodai intézményi étkezésnél mire fizetnek ki
1.573.000,- Ft összeget.
Tiszó Istvánné irodavezető: Az ártándi önkormányzatnak azért kell hozzájárulni az óvodások
étkeztetéséhez, mert az állami normatíva nem fedezi a teljes étkeztetési díjat, emiatt kell az
előbb említett összeget kifizetni. A hozzájárulást és a konyha működtetését teljesen külön kell
választani.
Kiss István képviselő: Tájékoztatást kérnek a 22 millió forint adósságról, hogy miből
keletkezett és azt dokumentumokkal kérik igazolni. „Volt egy beadványunk, volt azon kívül
két személyes megkérdés és neked volt itt egy nyilatkozatod, amikor itt beszélgettünk.
Megkérdeztük, hogy van-e Ártándnak hitele vagy adóssága valamibe. Háromszor kaptunk
nemleges választ, amikor a költségvetést csináltuk, itt ültél mellettem, azt mondtad könnyen
jól vagytok, mert nincs egy fillér adósságotok. Akkor miből merült fel 22 millió forint.”
Tiszó Sándorné irodavezető: Ez nem is hitel, nem is adósság, hanem kötelezettség.
Biharkeresztes Város Önkormányzatának van hitele a szennyvízberuházásból adódóan. A
teljes összeg még nincs, de a fele körüli összeg már vissza lett fizetve, annak a 283 millió
összegű hitelnek, amit az egész szennyvízberuházáshoz kellett felvenni. A támogatás, amit
megpályáztak nem volt akkora mértékű, hogy az egész kiteljen belőle. A vagyonát akkor adja
teljesen kötelezettség nélkül át az ártándi önkormányzat, ha ez már vissza van törlesztve. Itt
létesült a beruházás, ez képezi a vagyont.
Benkő Sándor polgármester: A testület tagjai tájékoztatást kérnek az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok együttes bérleti díjának pontos összegéről. Két lakásbérleti díj
van. Az egyik lakás díja 16.560,- Ft/hó, a másiké 5.950,- Ft/hó. Két külterületi és két
belterületi földterületet ad bérbe az önkormányzat. Az ebből adódó bevétel 75.530,- Ft.
•

Ártánd Község belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálata

Benkő Sándor polgármester: Ismerteti a képviselőkkel, hogy a község belvízelvezető
csatornarendszerének elkészített tervdokumentációjának felülvizsgálata megtörtént, és
üzemeltetési engedély a mai napig nem rendeződött. Kéri a képviselő-testületet, hogy a terv és
az engedély megkéréséhez bízzák meg a Vásárhelyi Mélyépítő és Tervező és Szolgáltató Kftt, képviseli Daróczi Pál ügyvezető igazgató. A megbízási díj 180.000 Ft. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a megbízással.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

98/2011. (VII. 07.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vásárhelyi Mélyépítő
Kft (4100 Berettyóújfalu, Batthyány u. 27. sz. képviseli: Daróczi Pál ügyvezető
igazgató) –t Ártánd község belterületi vízrendezés állapotfelvételi terv elkészítésével.
A 180.000 Ft + ÁFA vállalkozói díjat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. augusztus 2.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.
K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Kiss István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Árgyelán Andrea
körjegyző

