ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. JÚNIUS 24-I

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
32/2015. (VI.24.)
ÁKt határozat
33/2015. (VI.24.)
ÁKt határozat
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Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására
beérkezett pályázat véleményezéséről
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői
beosztására beérkezett pályázat véleményezéséről
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és az
intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
Anyagi támogatás nyújtásáról a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület
részére
Pályázat benyújtásáról „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-én – szerda – du.
14:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László
Varga Róbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, 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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület,
azzal a módosítással, hogy az 1. napirendi pontban szereplő rendelet módosítást leveszi a
napirendről. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és Ártándi
Tagóvodája tagintézmény vezetői pályázatának véleményezésére
2. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői pályázatának véleményezésére
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői pályázatának véleményezésére
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Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László Képviselő: A gyerekekhez való hozzáállása igen alacsony szinten áll, a
szülőktől is lehet hallani, hogy az óvónő kiabál a gyerekekkel.
Benkő Sándor polgármester: Nagyon sok a probléma az óvodában, a feladataiknak nem
tesznek eleget. Jelenleg 14 gyermek van az Ártándi óvodában, amely a 2014-es évhez képest
nem változott. A pályázatot emiatt nem lehetett beadni. Véleménye szerint vezetőnek nem
alkalmas Pálné Fazekas Irén pályázó, nem támogatja tagintézmény vezetői beosztás
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását.
Varga Róbert alpolgármester: Lehetne-e egy olyan megoldást találni, hogy az óvónők
cserélődnének az óvodákban időszakonként, az ártándi óvónő menne a biharkeresztesi
óvodába és a biharkeresztesi óvónő pedig a helyére.
Szegedi László Képviselő: Nagyon jó lenne, ha figyelmesebben dolgoznának, a munkájukat
úgy látnák el, ahogyan az szükséges. Ne menjen a gyerekek rovására, ha az óvónő nem úgy
dolgozik, ahogyan az elvárható.
Benkő Sándor polgármester: Pércsiné Marosán Andrea pályázatát támogatásra javasolja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztésben szereplő alábbi 1. számú
határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett pályázatot, és a következő
véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát és
vezetői megbízását támogatja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. június 24.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
32/2015. (VI. 24.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. június 24.
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Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy ne támogassák Pálné Fazekas Irén tagintézmény
vezetői beosztás betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal, elfogadják-e az
előterjesztésben szereplő alábbi 2. számú határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői beosztására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pálné Fazekas Irén 4115 Ártánd, Rákóczi u 110. szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői beosztás betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását nem támogatja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. június 24.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
33/2015. (VI. 24.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői beosztására
beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pálné Fazekas Irén 4115 Ártánd, Rákóczi u 110. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény vezetői beosztás betöltésére
irányuló pályázatát és vezetői megbízását nem támogatja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. június 24.

2. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának
eredményéről és az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták a Helyi
Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és az intézkedési tervben foglalt
határidők meghosszabbításáról.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a Helyi
Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és az intézkedési tervben foglalt
határidők meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
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1./ Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő
megállapításokat, változásokat elfogadja.
2. / A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem megvalósult
célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során
felmerülő változásokat 2015. június 30.-ig Ártánd Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjába vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. június 24.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
34/2015. (VI. 24.) számú ÁKt határozat:
1./ Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő
megállapításokat, változásokat elfogadja.
2. / A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem
megvalósult célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig
meghosszabbítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során
felmerülő változásokat 2015. június 30.-ig Ártánd Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjába vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. június 24.

K/2. Szóbeli előterjesztés a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület támogatásáról
Benkő Sándor polgármester: A Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület ebben az évben is
megszervezi a Határok Nélküli Motoros és Családi napot, immáron 6. alkalommal. A
rendezvény 2015. július 24. és július 25. napján az Ártándi Tófürdőnél kerül megrendezésre.
Az elmúlt években az önkormányzat támogatta a rendezvényt. Százezer forint támogatás
biztosítását javasolja az egyesület részére. Az önkormányzat a régi, használaton kívüli autóját
felajánlja a motoros találkozó egyik programjához, azt követően elszállítják a MÉH-be
értékesítésre.
Szegedi László képviselő: Egyetért a rendezvény támogatásával.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozat javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2015. július 24. és július 25. napján megrendezésre kerülő
VI. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezéséhez 100 000 Ft, azaz: Százezer
forint támogatásban részesíti, 2015 évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. július 25.

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2015. (VI. 24.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2015. július 24. és július 25. napján megrendezésre
kerülő VI. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezéséhez 100 000 Ft,
azaz: Százezer forint támogatásban részesíti, 2015 évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. július 25.

K/3. Előterjesztés a művelődési ház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: Megnyílt a lehetőség a művelődési ház felújítására való pályázat
benyújtására. Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat részéről 350.852 Ft önerő
biztosítása szükséges.
Mivel kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata a művelődési ház felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról
11/1998. (XII. 3.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4115 Ártánd, Templom u.
11. Hrsz: 5.
A pályázati kiírás szerint a támogatás a vállat önerő kilencszerese.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

3.508.519 Ft.
3.157.667 Ft.
350.852 Ft.

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
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36/2015. (VI. 24.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a művelődési ház felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról
11/1998. (XII. 3.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4115 Ártánd, Templom u.
11. Hrsz: 5.
A pályázati kiírás szerint a támogatás a vállat önerő kilencszerese.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

3.508.519 Ft.
3.157.667 Ft.
350.852 Ft.

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Mivel további 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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