ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. ÁPRILIS 29-I
NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
9/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás
benyújtásáról

Z1

10/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról

C2

11/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

javaslat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 13/2016.
(V.11.) Zrt. számú határozati javaslatának elfogadására

Z1

12/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

javaslat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 14/2016.
(V.11.) Zrt. számú határozati javaslatának elfogadására

Z1

13/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesület tagsági jogviszony
megszüntetéséről

Z1

14/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” (VP-6-7.4.1.1-16) pályázat benyújtásáról

Z1

15/2016. (IV. 29.) számú
ÁKt határozat

az Ártánd 037/1 hrsz-ú földterület megvásárlásáról

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 29-én – péntek –
08:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
2. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadására
3. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
4. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete tagsági jogviszonyának
megszüntetéséről
5. 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 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
2. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának
elfogadására
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3. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
4. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok
jogviszonyának megszüntetéséről

Szövetsége

Egyesülete

tagsági

5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. A pályázatot 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a képviselő-testület határozatot
fogadjon el a pályázat benyújtásáról. A támogatás elnyerése nélkülözhetetlen az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosításához.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. május 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 31.

2. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának
elfogadására
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Benkő Sándor polgármester: A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. áprilisában megküldte a
részvénytársaság közgyűlése számára előterjesztett 2015. évi gazdálkodásról szóló
mérlegbeszámolót. A közgyűlés előtt szükséges az Önkormányzatnak, mint részvényesnek a
beszámolót tárgyalni.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László képviselő: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt éves
prémiumot magasnak találja.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni
Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára előterjesztett 2015.
évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. által meghatározott
2015. évre vonatkozó beszámolóját:
30.089.880
267.401
120.132
147.269

E Ft mérleg fő összeggel
E Ft adózott eredménnyel
E Ft osztalék kifizetése mellett
E Ft mérlegszerinti eredmény tartalékba helyezése összegekkel elfogadja

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 3.339 E Ft összegű éves
prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.
Felhívja a képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy
meghatalmazottat, hogy a 2016. május 6. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó közgyűlésen
a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
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.
10/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2015. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az
előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. által
meghatározott 2015. évre vonatkozó beszámolóját:
30.089.880 E Ft mérleg főösszeggel
267.401 E Ft adózott eredménnyel
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120.132 E Ft osztalék kifizetése mellett
147.269 E Ft mérlegszerinti eredmény tartalékba helyezése összegekkel elfogadja
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 3.339 E Ft összegű éves
prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.
Felhívja a képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert,
vagy meghatalmazottat, hogy a 2016. május 6. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
3. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző: Több részvényes kérte a közgyűlés tartása nélküli határozathozatal
kiírását annak tárgyában, hogy a TRV Zrt. tartozása és a jogvita rendezéséig a bérlemény
elzárásra kerüljön a bérlő használata elől.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatokról a következőképpen
szavazzon:
13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a benne lévő tárgyi eszközök, szerszámok
további bérlésétől a TRV Zrt. elzárása érdekében intézkedést tegyen a TRV Zrt. által
összegszerűségben vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és bérleti díj tárgyában
fennálló jogvita rendezéséig.

IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 11.

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
11/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester,
hogy a Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatokról a
következőképpen szavazzon:
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13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a benne lévő tárgyi eszközök,
szerszámok további bérlésétől a TRV Zrt. elzárása érdekében intézkedést tegyen a
TRV Zrt. által összegszerűségben vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és
bérleti díj tárgyában fennálló jogvita rendezéséig.

IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 11.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. számú határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatokról a következőképpen
szavazzon:
14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérelt és használatában meghibásodott gépek
javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé gondoskodjon.

IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 11.

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester,
hogy a Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatokról a
következőképpen szavazzon:
14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérelt és használatában
meghibásodott gépek javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé
gondoskodjon.

IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 11.

4. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok
jogviszonyának megszüntetéséről

Szövetsége

Egyesülete

tagsági

Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző: 2016. április 26-án a Bihari Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület elnöke és elnökhelyettese megkereste önkormányzatukat, hogy nyilatkozzanak,
tagja kívánnak-e maradni az egyesületnek.
Az egyesület március 30-i ülésén arról döntött, hogy amennyiben a további működésre a
tagok részéről nincs igény, akkor az elnök kezdeményezi az egyesület felszámolását.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván tagja maradni a Bihari
Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagsági jogviszony megszüntetésre
vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. április 28.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
13/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván tagja maradni a Bihari
Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
megszüntetésre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

a

tagsági

jogviszony

Benkő Sándor polgármester
2016. április 28.

5. Különfélék
K/1. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” című pályázat benyújtására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
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A pályázat célja, a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések
vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész
életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez
igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az
energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a
közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és
fejlesztésével.
Kéri, 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 támogatja „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra (a felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16)
pályázat benyújtását az Ártánd, Rákóczi u. 79. szám alatti (hrsz: 82) ingatlanra vonatkozóan.
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.
14/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja „A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra (a
felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16) pályázat benyújtását az Ártánd, Rákóczi u. 79.
szám alatti (hrsz: 82) ingatlanra vonatkozóan.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

K/2. Előterjesztés az Ártánd 037/1 hrsz-ú földterület megvásárlására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. A 037/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai felajánlották az önkormányzat részére
megvásárlásra az osztatlan közös tulajdonba lévő 26.733 m2 szántó, erdő és legelő művelési
ágú területet. Ezen terület szomszédságában már van az Önkormányzat tulajdonában ingatlan.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Jó lenne, ha ezt a területet meg tudná vásárolni az önkormányzat,
mivel a közfoglalkoztatottak tudnának termelni rajta.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, „a 037/1 hrsz. számú
földterület megvásárlása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
Ártánd Község Önkormányzat megvásárolja az Ártánd 037/1 hrsz-ú 26.733 m2 nagyságú,
jelenleg osztatlan közös tulajdonban lévő szántó, erdő és legelő művelési ágú 38,05 AK
értékű ingatlant, 1.080.000 Ft étéken.
Az önkormányzat a földterületet közfoglalkoztatás céljára használja.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére, és annak aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. június 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2016. (IV. 29.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, „a 037/1 hrsz. számú
földterület megvásárlása” című előterjesztést és a következő döntést hozta:
Ártánd Község Önkormányzat megvásárolja az Ártánd 037/1 hrsz-ú 26.733 m2
nagyságú, jelenleg osztatlan közös tulajdonban lévő szántó, erdő és legelő művelési
ágú 38,05 AK értékű ingatlant, 1.080.000 Ft étéken.
Az önkormányzat a földterületet közfoglalkoztatás céljára használja.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére, és annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. június 30.

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

9

