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Jegyzőkönyv
Készült:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án –
szerda – de. 9:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Ártándi Irodájában megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Balogh Imre

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Huszka Zsolt

TEheNi Klaszter Bizottsági tag

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
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 az államháztartáson
önkormányzati rendeletről

kívüli

forrás

átadásáról-átvételéről

szóló

4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szervezeti és
működési szabályzatának elfogadására
5. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
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6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
7. Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
8. Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez környezeti
hatásvizsgálatok elkészítéséről
9. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
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 az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati rendeletről
4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szervezeti
és működési szabályzatának elfogadására
5. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
7. Előterjesztés a 2014.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

8. Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez
környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről
9. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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
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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, elfogadják-e a
polgármesteri jelentést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. november 26.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
55/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. november 26.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a község pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztést
megkapták. Az önkormányzatnak tartozásai nincsenek, folyamatosan fizetik a számlákat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
község pénzügyi helyzetéről szóló, előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. november 26.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
56/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. november 26.
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3. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati rendeletről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről
szóló önkormányzati rendeletről szóló előterjesztését megkapták. Felkéri Jegyző Asszonyt,
ismertesse a rendelet-tervezetet.
Dr. Juhász Marica jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény tavaly
nyáron hatályba léptetett egy rendelkezést, mely szerint az önkormányzat az államháztartáson
kívüli forrás átadását-átvételét helyi rendeletben szabályozza.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) és a 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
II. Értelmező rendelkezés
2. §
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Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek, az
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek részére átadott, illetve tőlük átvett pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
III. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
3. §
(1) Ártánd Község Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében jóváhagyott
költségvetési előirányzatának terhére, az ott meghatározott feltételekkel, támogatást nyújthat.
(2) Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában
támogatás kerül megállapításra,
b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.
(3)A támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
(4) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el.
(5) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell:
a) támogatott nevét,címét,székhelyét,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(6)A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás
formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
4. §
(1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni, melyet a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult megkötni.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés (határozat) számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) az elszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
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(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább
nem adhatja.
(4) Az elszámolást a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája végzi és
igazolja a szakmai megfelelőségét.
(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
(6) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló
határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt
összegben 30 napon belül visszafizetni.
IV. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
5.§
(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével –
a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan
tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó
vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket, az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadások
lehetőségét és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy
besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti
meg.
V. Záró rendelkezés
6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. november 27. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szervezeti
és működési szabályzatának elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a
bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadására vonatkozó előterjesztést
megkapták. Az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadta el a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, mely 2012. július 1-jén lépett hatályba. A
törvény célja összegyűjteni, dokumentálni, közkinccsé tenni helyi és országos jelentőségű
nemzeti értékeket.
A tagokkal az egyeztetés megtörtént, vállalják a feladatot.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László képviselő: Milyen költségekkel jár a Települési Értéktár Bizottság munkája?
Benkő Sándor polgármester: Nem jár semmilyen költséggel, esetleg abban az esetben, ha
postázásra kerülne sor. A tagokkal az egyeztetés megtörtént, szívesen vállalják a feladatot.
Varga Róbert alpolgármester: Különítsenek el a bizottság részére 100.000.-Ft-ot arra a célra,
ha valamilyen költség merülne fel a bizottság munkájával kapcsolatban, akkor legyen miből
finanszírozni.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján
létrehozza az Ártándi Települési Értéktár Bizottságot.
A bizottság elnöke: Benkő Sándorné
Tagjai:
Gyolcsos Józsefné Tolvaj Emília
tag
Nagy Tivadarné Tolvaj Lenke
tag
Lugosi Teleki Balázs
tag
Orosz Béla
tag
Pálné Fazekas Irén
tag
Szőke Gábor
tag
Szőke Lajos
tag
Szőke Zoltán
tag
Takács István
tag
Tóth Lajos
tag”
A Képviselő-testület az Ártándi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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57/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján létrehozza az Ártándi Települési Értéktár Bizottságot.
A bizottság elnöke: Benkő Sándorné
Tagjai:
Gyolcsos Józsefné Tolvaj Emília tag
Nagy Tivadarné Tolvaj Lenke
tag
Lugosi Teleki Balázs
tag
Orosz Béla
tag
Pálné Fazekas Irén
tag
Szőke Gábor
tag
Szőke Lajos
tag
Szőke Zoltán
tag
Takács István
tag
Tóth Lajos
tag”
A Képviselő-testület az Ártándi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
Melléklet az 57/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozathoz:

AZ ÁRTÁNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
2012. évi XXX. törvény 3. § (1)-(3) bekezdése valamint a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelt 3.§ (1) bekezdése alapján
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Ártándi Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 4115 Ártánd Templom utca 11.
3. A bizottság létszáma: 11 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.
II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
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III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és
júliusában) tartja.
3. A bizottság évente beszámol tevékenységéről Ártánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének.
4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak
az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság
telefonon is összehívható.
5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a
Zám Tibor Művelődési Ház Facebook oldalon keresztül valamint a hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel tájékoztathatja.
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes
esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért
tagja helyettesíti.
IV.
A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a
jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a
szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz
méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
V.
A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat
formájában hozza.
2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.
3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a ÁTÉBH ( Ártándi
Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról
is.
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VI.
A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévők nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását,
véleményét,
f) a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) az írásban benyújtott kiegészítés,
c) a jelenléti ív.
3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Ártándi Önkormányzat
biztosítja.
VII.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján
aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a mindenkori polgármester előzetes
írásbeli hozzájárulásával feladatuk ellátásával összefüggő számlával igazolt költségek
megtérítésére jogosultak évi max. 100.000 Ft összegben.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ez a szabályzat 2014. novembert 27. napján lép hatályba.
2. Jelen szabályzatot Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2014. (XI.
26.) számú ÁKt. határozatával fogadta el.
Ártánd, 2014. november 26.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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1.számú függelék
Ártándi Települési Értéktár Bizottság
Névsora

1) Benkő Sándorné

4115 Ártánd Arany János u. 6.

2) Gyolcsos Józsefné Tolvaj Emília

4110 Biharkeresztes Alkotmány u. 66.

3) Nagy Tivadarné Tolvaj Lenke

4115 Ártánd Rákóczi u. 77.

4) Lugosi Teleki Balázs

4115 Ártánd Rákóczi u. 71

5) Orosz Béla

4115 Ártánd Templom u. 6.

6) Pálné Fazekas Irén

4115 Ártánd Rákóczi u. 110.

7) Szőke Gábor

4115 Ártánd Rákóczi u. 10.

8) Szőke Lajos

4400 Nyíregyháza Lengyel u. 55

9) Szőke Zoltán

4115 Ártánd Rákóczi u. 11.

10) Takács István

4115 Ártánd Kossuth u. 2.

11) Tóth Lajos

4115 Ártánd Rákóczi u. 21.
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5. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló előterjesztést megkapták.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosítását.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 03.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Ártánd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (X.
03.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37. § (8) bekezdése a következő
g), h) és i) ponttokkal egészül ki:
g) „ A képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi
ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben
jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául
szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor a képviselő által tett és
a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó
nyilatkozatát, amelyet az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni, az Ügyrendi
Bizottsághoz nyújtja be.
h) Ha a képviselő a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott testületi ülésről,
vagy a bizottság éves munkatervében meghatározott bizottsági ülésről két alkalommal
indokolatlanul távol marad, és távolmaradását előzetesen és hitelt érdemlően nem menti ki, a
képviselő a soron következő havi tiszteletdíjának 50 %-ra jogosult. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapításra kerül.
i) A képviselő-testületi, bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás tényét a
polgármester vagy az ülés vezetője, bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás
esetén a bizottság elnöke vagy az ülés vezetője állapítja meg.”
2.§
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A Rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:
„(1) A képviselő-testület feladatának eredményesebb ellátása érdekében:
továbbá az Mötv. felhatalmazása alapján
- 3 fővel Ügyrendi Bizottságot
- 11. fővel Települési Értéktár Bizottságot
hoz létre.”
3.§
A Rendelet 40.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. Az állandó bizottságok feladatai, működésének szabályai
40.§
Az SzMSz az egyes bizottságok feladat- és hatásköreit az alábbiakban határozza meg:
a) Ügyrendi Bizottság:
-

-

-

kivizsgálja és döntésre előkészíti az önkormányzati képviselők és
összeférhetetlenségének
megállapításra irányuló kezdeményezéseket;
javaslatot tesz az SzMSz módosítására, kiegészítésére, felülvizsgálatára;
döntésre előkészíti a közterületek elnevezésére, az elnevezések
megváltozatására vonatkozó előterjesztéseket,
döntésre előkészíti a jegyzővel együttműködve a törvényességi
észrevételek alapján készülő előterjesztéseket,
jogilag előzetesen véleményezi a költségvetési intézmények alapítását,
megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való
önkormányzati részvételt, a képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházására vonatkozó javaslatot, valamint azon a képviselő-testület
által
kötendő
szerződéseket,
megállapodásokat,
amelyek
véleményezésével a képviselő-testület külön megbízza,
dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben,
gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,
az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása keretében kiadja a polgármester
éves szabadságát a polgármester által, a bizottság részére február 15-ig
benyújtott éves szabadságolási ütemterv alapján, lehetőleg annak
figyelembe vételével.
Az Ügyrendi Bizottság kivizsgálja:
a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentéseket,
az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést.
- Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés
kivizsgálását követően amennyiben szükséges, az összeférhetetlenségről
szóló képviselő-testületi döntés előterjesztése.
- Az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozat
fogadása.
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-

-

-

-

-

-

-

- A méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását
követően amennyiben szükséges, a méltatlanságról szóló képviselőtestületi döntés előterjesztése.
- A köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolás
fogadása.

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván
és ellenőrzi.
A bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség megnyíltától számított, legkésőbb 5. napig a nyilatkozat tételre
kötelezetteknek a szükséges példányban átadja az erre szolgáló formanyomtatványt és a
hatályos jogszabályok alapján készített útmutatót, majd azokat kitöltve a határidők
betartása mellett a képviselőktől bekéri. A vagyonnyilatkozat az erről szóló jogszabály
alapján a 8. napon vissza kell adni.
A bizottság a vagyonnyilatkozatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Irodájában a jegyző által kijelölt páncélszekrényben tárolja.
A nyilatkozatot tartalmazó, a kötelezett által lezárt és a lezáráson általa aláírt borítékon
fel kell tüntetni a kötelezett nevét, valamint a benyújtás bizottsági elnök által igazolt
időpontját. A kötelezett részére az átvételről elismervényt kell kiadni.
A bizottság az általa kezelt vagyonnyilatkozatokról igazolást állít ki, amelynek
adattartalma:
a) benyújtó neve, minősége (képviselő, bizottság tagja);
b) benyújtás időpontja;
c) benyújtott vagyonnyilatkozatok száma (saját és hozzátartozói).
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárás
során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság felhívására a képviselő köteles saját,
illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a
bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül
törölni kell. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás dokumentumait a nyilatkozathoz
csatolva, azzal együtt kell tárolni.
A bizottságok működésük részletes belső szabályait maguk állapítják meg. A zárt ülés
tartására, a titkos szavazásra, a határozatképességre, a határozathozatalra, a nyílt ülésre,
a nyílt szavazásra, illetve a döntés hozatalból való kizárásra vonatkozó szabályok a
bizottságokra is értelemszerűen irányadók. A kizárásról a bizottsági tag esetén a
bizottság dönt. A bizottság elnökének kizárásáról a polgármester dönt.
A bizottságok ügyrendjének írásba foglalásáért és annak a képviselő-testülethez történő
bemutatásáért a bizottságok elnökei felelősek.
- előzetesen véleményezik, előkészítik a képviselő-testület elé kerülő
előterjesztéseket és ellenőrzik a testületi döntések végrehajtását.
A képviselő-testület munkatervében megjelöli azon előterjesztéseket, melyekhez
bizottsági véleményt is be kell terjeszteni. A bizottsági vélemények előterjesztéséről a
bizottság elnöke gondoskodik.
A bizottságok elnökét és tagjait a képviselő-testület választja.
Bármely képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén.
A bizottság üléseit a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartja, de a
bizottság az üléstervében meghatározott rendszerességgel ülésezik.
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-

-

-

-

A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök távolléte esetén a bizottság
ülését az elnök által megbízott személy hívja össze és vezeti.
A bizottsági ülést össze kell hívni:
- a képviselő-testület döntése alapján,
- a polgármester indítványára,
- legalább 2 bizottsági tag indítványára.
Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó- ügy
megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.
A bizottság ülésén tanácskozási joggal a tevékenységi körükben az önszerveződő
közösségek képviselői is részt vehetnek. Meghívásukról a bizottság elnöke
gondoskodik.
A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket és a döntéssel
kapcsolatos ellenvéleményt is.
b)A Települési Értéktár Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.”
4.§

A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés kerül:
43.§
1.) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
2.) A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő - testület gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat az Ügyrendi Bizottság gyakorolja.
5. §
A rendelet 3. számú függeléke helyébe a következő 3. számú függelék lép:
„3. függelék
a 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
„Ártánd önkormányzati bizottságai és annak tagjai
Ártánd község képviselő-testülete két bizottsággal működik:
Ügyrendi Bizottság
Szegedi László elnök
Balogh Imre képviselő tag
Karancsi Sándor képviselő tag
Települési Értéktár Bizottság
Benkő Sándornéelnök
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Gyolcsos Józsefné Tolvaj Emília tag
Nagy Tivadarné Tolvaj Lenke tag
Lugosi Teleki Balázs tag
Orosz Béla tag
Pálné Fazekas Irén tag
Szőke Gábor tag
Szőke Lajos tag
Szőke Zoltán tag
Takács István tag
Tóth Lajos tag”
6.§
Ez a rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. november 27. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. A Hajdú-Bihari
Vízmű Zrt. látja el a víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Régebben az
önkormányzat vett részvényeket a Békés Megyei Vízműtől. Egy jelképes részvényt kellene
venni, 7200 Ft értékben a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-nél. Az állam azokat a
víziközműveket fogja támogatni, amelyek eleve állami tulajdonban vannak.
Problémát okoz néhány közkifolyónak az elhelyezése, de mivel kötelező feladat az ivóvízzel
való ellátás a lakosság számára 150 m-en belül biztosítani kell a közkifolyónak az
elhelyezését.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi I. határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
folyamatos
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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58/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre
kerüljön.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi II. határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően hozzájárul a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű
részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt.
által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Ártánd Község
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési
szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
folyamatos
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény
megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető
meg a Ártánd Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon
tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi III. határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Benkő Sándor
polgármestert, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan
folytasson tárgyalásokat a Debreceni Vízmű Zrt-vel, valamint a Tiszántúli Regionális
Vízművel Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
folyamatos
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
60/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Benkő Sándor
polgármestert, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására
vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a Debreceni Vízmű Zrt-vel, valamint a
Tiszántúli Regionális Vízművel Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközművek üzemeltetése tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
folyamatos

7. Előterjesztés 2014. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának és
témájának meghatározásáról szóló előterjesztést megkapták.
Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglaltaknak megfelelően a közmeghallgatás 2014.
december hó 02. napján 14 órai kezdettel kerüljön megtartásra.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László képviselő: A szombati napot tartaná jónak, mivel a lakosság akkor nem
dolgozik és véleménye szerint többen jelennének meg.
Karancsi Sándor képviselő: A délutáni időpont szerinte jó, idősebbek is jobban eljönnek.
Szegedi László képviselő: A lakosságot családonként kell értesíteni a közmeghallgatásról.
Benkő Sándor polgármester: Természetesen minden lakás postaládájába be lesz dobva a
meghívó.
Szegedi László Képviselő: Mindenképpen a szombati naphoz és egy későbbi időponthoz
ragaszkodik, mivel rövid az idő a lakosság kiértesítéséhez.
Benkő Sándor polgármester: Ha szombati napon tartanák a közmeghallgatást, akkor sem
lennének többen, mint bármely hétköznapi napon. Tegyék át egy héttel későbbi időpontra a
közmeghallgatást az idő rövidsége miatt. A hozzászólások figyelembevételével, az idő
rövidségére tekintettel javasolja, hogy későbbi időpontban, 2014. december 09-én, kedden
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délután 15 órai kezdettel tartsák meg a közmeghallgatást, hogy mindenkit tudjanak időben
értesíteni.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást 2014.
december hó 2. napján 14 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást 2014.
december hó 09. napján 15 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
61/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást
2014. december hó 9. napján 15 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a
beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat
vagyoni helyzetéről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

8. Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez környezeti
hatásvizsgálatok elkészítéséről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Megkéri Huszka
Zsoltot, hogy tájékoztassa a képviselőket a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi
környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről.
Huszka Zsolt TEheNi Klaszter Bizottsági tag: Ártánd Község Önkormányzata 2011. évben
alapító tagja volt a TEneHI Termálenergia Hasznosító és Innovációs Klaszternek. A Klaszter
az alakulását követően sikeresen pályázott a működési feltételeinek a biztosítására, illetve a
klaszter tagságának részét képező 6 önkormányzat vonatkozásában 4 projekt kidolgozására.
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A Klaszter a projekteket elkészítette, így Ártánd Község Önkormányzata is kézhez kapta a
Biharkeresztes-Ártánd térségének geotermikus energiával történő ellátásáról című tanulmány
anyagát.
Erre a tanulmányra alapozva 2014. év júniusában a Klaszter megindított két elvi vízjogi
engedélyezési eljárást, melyeknek Ártánd Község Önkormányzata lett a kedvezményezettje.
Szegedi László képviselő: A pályázat, ha megvalósul, a Klaszter maradna a tulajdonos vagy
az önkormányzatok?
Huszka Zsolt TEheNi Klaszter Bizottsági tag: Mindenképp az önkormányzatok lennének a
tulajdonosok, a Klaszter egy egyesülés, nem gazdasági társaság.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy Ártánd Község Önkormányzatának pénzügyi
szerepvállalása a teljes vállalási ár maximum 40%-a legyen.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi
vízjogi engedélyekhez környezeti hatásvizsgálatok elkészítésére vonatkozó előterjesztést
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elhatározza, hogy a TEneHI Klaszter által
megindított elvi vízjogi engedélyekhez a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség által előírt környezeti hatásvizsgálatot 2015. évi költségvetése terhére
megfinanszírozza.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Benkő Sándor polgármestert, hogy a környezeti
hatásvizsgálat elkészítésére ajánlatokat kérjen be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat vonatkozásában Ártánd
Község Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár maximum ____%-a.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy Ártánd Község Önkormányzatának
pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár maximum 40 %-a legyen, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi
vízjogi engedélyekhez környezeti hatásvizsgálatok elkészítésére vonatkozó előterjesztést
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elhatározza, hogy a TEneHI Klaszter által
megindított elvi vízjogi engedélyekhez a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség által előírt környezeti hatásvizsgálatot 2015. évi költségvetése terhére
megfinanszírozza.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Benkő Sándor polgármestert, hogy a környezeti
hatásvizsgálat elkészítésére ajánlatokat kérjen be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat vonatkozásában Ártánd
Község Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár maximum 40%-a.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. december 31.

21

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2014. (XI. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TEneHI Klaszter által benyújtott
elvi vízjogi engedélyekhez környezeti hatásvizsgálatok elkészítésére vonatkozó
előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elhatározza, hogy a
TEneHI Klaszter által megindított elvi vízjogi engedélyekhez a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által előírt környezeti
hatásvizsgálatot 2015. évi költségvetése terhére megfinanszírozza.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Benkő Sándor polgármestert, hogy a
környezeti hatásvizsgálat elkészítésére ajánlatokat kérjen be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat vonatkozásában
Ártánd Község Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár
maximum 40%-a.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. december 31.

9. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés Benkő Sándorné megbízása
könyvtárosi feladatok ellátására

művelődésszervezési és

Benkő Sándor polgármester: A településen a könyvtárosi feladatokat heti 3x2 órában
Biharkeresztesről átjáró dolgozó látja el jelenleg, amely nem olyan szerencsés megoldás. A
könyvtár nyitva tartása is másképp alakulna a lakosság számára, ha helyi lakos látná el.
Mindezekre tekintettel javasolja, hogy a művelődés-szervezési és könyvtárosi feladatok
ellátását 2015. január 01-jétől helyi lakos lássa el. Benkő Sándornét megbízási szerződéssel
javasolja foglalkoztatni, mivel az ünnepségek nagy részének a szervezésében vesz részt.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert alpolgármester: Benkő Sándorné aktívan részt vesz a település életében hosszú
évek óta. Támogatja, hogy megbízási jogviszonyban foglalkoztassák nettó 30.000 Ft-ért.
Szegedi László képviselő: Az önkormányzat a könyvtáros béréhez mekkora összeggel járul
hozzá?
Benkő Sándor polgármester: A jelenlegi könyvtáros bére 40.000 Ft és az ahhoz kapcsolódó
járulékok.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zám Tibor Művelődési
Ház és Könyvtárnál 2015. január 1. napjától megbízza határozatlan időre Benkő Sándornét
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művelődésszervezési és a könyvtárosi feladatok ellátásával nettó 30.000 Ft/hó megbízási
díjért.
Felelős:
Benkő Sándor
Határidő:
2015. január 1.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2014. (XI. 26.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zám Tibor
Művelődési Ház és Könyvtárnál 2015. január 1. napjától megbízza határozatlan időre
Benkő Sándornét művelődésszervezési és a könyvtárosi feladatok ellátásával nettó
30.000 Ft/hó megbízási díjért.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor
2015. január 1.

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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