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Jegyzőkönyv
Készült:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 13-án –
szerda – du. 14:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Ártándi Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Kiss István
Varga Gézáné
Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a képviselő-testület.
Javasolt napirend:
1. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján
igényelhető támogatás benyújtásáról
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására, valamint a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtására
3. Különfélék
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirend:
1. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
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2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására, valamint a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtására
3. Különfélék
Tárgyalt napirend:
1. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester:. A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri a képviselőtestület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja, valamint
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat támogatási igény benyújtására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
34/2014. (VIII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat támogatási igény benyújtására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására, valamint a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az Ártánd Község Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról, valamint a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztés megkapták.
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A pályázat 100%-os támogatottságú, jelentős árammennyiséget lehetne megspórolni a
beruházás megvalósulásával. Közbeszerzési eljárást 15 millió forinti összeg alatt nem kell
folytatni. Felmérés alapján három intézményről van szó: Önkormányzat, Óvoda és a
Művelődési ház. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Varga Róbert képviselő: Egyetért a pályázat benyújtásával, nagyon jó projektnek tartja.
Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi I. számú határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község
Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal

Önkormányzat

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2014. (VIII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi II. számú határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény alapján úgy határozott, hogy a közbeszerzési tv. hatálya alá nem tartozó ajánlatkérési
eljárást indít KEOP-2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer” tárgyában.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2014. (VIII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény alapján úgy határozott, hogy a közbeszerzési tv. hatálya alá nem
tartozó ajánlatkérési eljárást indít KEOP-2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer”
tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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Benkő Sándor polgármester Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi III. számú határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére hozzájárul
ahhoz, hogy Ártánd Község Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióban
pályázatot nyújtson be, illetve felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2014. (VIII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére
hozzájárul ahhoz, hogy Ártánd Község Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N
konstrukcióban pályázatot nyújtson be, illetve felkéri a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

3.Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület támogatásáról
Benkő Sándor polgármester: A Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület ebben az évben is
megszervezte a Határok Nélküli Motoros és Családi napot, immáron 5. alkalommal. A
rendezvény 2014. június 7. és június 8. napján az Ártándi Tófürdőnél került megrendezésre.
Az elmúlt években az önkormányzat támogatta a rendezvényt. Százezer forint támogatás
biztosítását javasolja az egyesület részére az elszámoláshoz.
Kéri a képviselőket. szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozat javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2014. június 7. és június 8. napján megrendezésre került
V. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap elszámolásához 100 000 Ft, azaz: Százezer forint
támogatásban részesíti, 2014 évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2014. augusztus 13.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
38/2014. (VIII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2014. június 7. és június 8. napján megrendezésre
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került V. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap elszámolásához 100 000 Ft, azaz:
Százezer forint támogatásban részesíti, 2014 évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. augusztus 13.

K/2. Tájékoztatás, kérdések, hozzászólások
Benkő Sándor polgármester: Az augusztus 20-i ünnepség a templomban lesz megtartva, kéri a
képviselőket, vegyenek részt a rendezvényen.
Varga Gézáné képviselő: Diákmunka volt-e a településen, a nyár folyamán?
Benkő Sándor polgármester: Igen volt, 6 fő vett részt négy órában három hétig. A Munkaügyi
Központon keresztül zajlott a jelentkezés a diákmunkára.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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