ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. MÁJUS 31-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeltek:
4/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B1

5/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet
6/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet
7/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

B4

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők
ellátási körzetének megállapításáról

B1

Anyagi támogatás nyújtásáról a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesület részére
A 02/8. hrsz-ú szántó adásvételére vonatkozó bírósági felülvizsgálat
elfogadásáról
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
történő pályázat benyújtásáról

Z1

C1

Határozatok:
21/2016. (V. 31.) számú
ÁKt határozat
22/2016. (V. 31.) számú
ÁKt határozat
23/2016. (V. 31.) számú
ÁKt határozat

C8
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 31-én –kedd– az
Ügyrendi Bizottság ülését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd
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: Pénzes Attila képviselő
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 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 Ártánd
módosításához

Község

Önkormányzata

2015.

évi

költségvetésének

2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
5. Előterjesztés a VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezéséhez
kötendő együttműködési támogatásról
6. Szóbeli előterjesztés a 02/8. hrsz-ú szántó bírósági felülvizsgálatáról
7. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására történő
pályázat benyújtásáról
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8. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
módosításához
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

2015.

évi

költségvetés

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról
5. Előterjesztés a VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezéséhez
kötendő együttműködési támogatásról
6. Szóbeli előterjesztés a 02/8. hrsz-ú szántó bírósági felülvizsgálatáról
7. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
történő pályázat benyújtásáról
8. Különfélék
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
módosításához
Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításáról az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

29.050 E Ft-tal
29.050 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított bevételét
módosított kiadását

282.175. E Ft-ban
282.175. E Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

-

felhalmozási célú bevételt:
felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
egyéb felhalmozási kiadás
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma) :

175 260 ezer Ft-ban,
141 367 ezer Ft-ban,
141 367 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
ezer Ft-ban,
140 808 ezer Ft-ban,
45 622 ezer Ft-ban,
8 252 ezer Ft-ban,
65 611 ezer Ft-ban,
12 523 ezer Ft-ban,
8 065 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
38 főben
32 fő
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Benkő Sándor s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 31. napján 15 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző
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2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

2015.

évi

költségvetés

Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az előterjesztést megkapták, megismerték
azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadásra
javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

ÁRTÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
186.199.E Ft Költségvetési bevétellel
222.811.E Ft Költségvetési kiadással
55.621.E Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
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2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ártánd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 31. napján 15 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzata 2016.
évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról az
előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata 1/2016. (II. 26. ) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

18.509. E Ft-tal
18.509. E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

72.727. E Ft-ban
72.727. E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft
0 E Ft
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állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

-

felhalmozási célú bevételt:
felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
egyéb felhalmozási kiadás
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma):

0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
72 727 ezer Ft-ban,
72 727 ezer Ft-ban,
27 555 ezer Ft-ban,
5 464 ezer Ft-ban,
32 806 ezer Ft-ban,
1 353 ezer Ft-ban,
5 549 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
39 főben
33 fő

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Benkő Sándor s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 31. napján 15 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzat
közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok,
védőnők ellátási körzetének megállapításáról az előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok,
fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzat közigazgatási
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról szóló 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
7/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást
nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa Ártánd Község Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti
ellátási körzetek, valamint az iskola egészségügyi körzet megállapítását az egészségügyi
alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.
A rendelet hatálya
2. §
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A rendelet hatálya Ártánd Község közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi, és
fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Ártánd Község Önkormányzatával
területi ellátási megállapodást kötöttek, valamint a védőnői ellátást, és az iskola-egészségügyi
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és az e rendeletben meghatározott egészségügyi
alapellátást igénybe vevőkre.
Háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
3. §
(1) A kialakított felnőtt háziorvos szolgáltatást tekintve Ártánd község közigazgatási területe
egy körzetet alkot. Az ellátást Ártánd Község Önkormányzat Dr. Békési Lászlóval kötött
feladat-ellátási szerződés útján látja el.
(2) A házi gyermekorvosi tevékenységet a felnőtt háziorvos szolgáltatáshoz hasonlóan Dr.
Békési László látja el.
(3) A fogorvosi szolgáltatást tekintve Ártánd község közigazgatási területe egy körzetet alkot.
Az ellátást az Önkormányzat Biharkeresztes város közigazgatási területén a Dr. Kurkó
Fogászati Bt. – vel kötött feladat-ellátási szerződés útján látja el.
(4) Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy védőnői körzetet kialakítva látja el
a védőnői feladatokat. A tevékenységet Csizmadia Tímea végzi.
(5) Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi körzetet alakít
ki, melyet Dr. Békési László lát el.
Ügyeleti ellátás
4. §
Az ügyeleti ellátás tekintetében Ártánd egy körzetet alkot, melyet az önkormányzat
Biharkeresztes város közigazgatási területén az Orvosi Ügyelet Kft. útján biztosít.
Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ártánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Ártánd község közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló
orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 21.) HÖR.
számú rendelete.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Ártánd, 2016. május 31. napján 15 óra 30 perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés a VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezéséhez
kötendő együttműködési támogatásról
Benkő Sándor polgármester: A Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület ebben az évben is
megszervezi a Határok Nélküli Motoros és Családi napot, immáron 7. alkalommal. A
rendezvény 2016. június 10. és június 11. napján az Ártándi Tófürdőnél kerül megrendezésre.
Az elmúlt években az önkormányzat támogatta a rendezvényt. Százezer forint támogatás
biztosítását javasolja az egyesület részére.
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 2016. június 10. és június 11. napján megrendezésre
kerülő VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezéséhez 100 000 Ft, azaz:
Százezer forint támogatásban részesíti, 2016 évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. május 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
21/2016. (V. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2016. június 10. és június 11. napján
megrendezésre kerülő VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap
megrendezéséhez 100 000 Ft, azaz: Százezer forint támogatásban részesíti, 2016 évi
költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 31.

6. Szóbeli előterjesztés a 02/8. hrsz-ú szántó bírósági felülvizsgálatáról
Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Debreceni Közigazgatási
Bíróság által képviselt Fábián Géza Dezső, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 83. szám alatti
lakos, felperes Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alperes ellen
képviselő-testületi döntés bírósági felülvizsgálata iránt indított pert a 10.k.27.083/2016/8.
ügyszámon. A bírósági végzés tartalmát ismerteti. A határozati javaslatot a képviselők írásban
megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Szegedi László képviselő: Nem ért egyet a határozati javaslattal, mindenképpen Varga
Gézánénak kellene a földet megkapnia.
Benkő Sándor polgármester: Nincs lehetősége a testületnek Varga Gézáné javára dönteni.
Mivel további hozzászólás nem érkezett kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozat javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd 02/8. hrsz-ú föld
tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés vonatkozásában a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamra Magyar Agrár -, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei
Elnökségének állásfoglalását elfogadja.
A Képviselő-testület Varga Gézáné 4115 Ártánd, Rákóczi u. 98. szám alatti lakos elővásárlási
szándéknyilatkozatát nem támogatja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. május 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
22/2016. (V. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd 02/8. hrsz-ú föld
tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés vonatkozásában a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamra Magyar Agrár -, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Elnökségének állásfoglalását elfogadja.
A Képviselő-testület Varga Gézáné 4115 Ártánd, Rákóczi u. 98. szám alatti lakos
elővásárlási szándéknyilatkozatát nem támogatja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. május 31.

7. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
történő pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a pályázat benyújtásáról az
előterjesztést megkapták, megismerték azt. A Petőfi utca kapna egy új burkolatot.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Az nagyon jó lenne, mivel nagyon rossz az utca burkolata.
Szegedi László Képviselő: Hány centi vastag borítás kerülne az útra?
Benkő Sándor polgármester: Körülbelül 5 cm. Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozat javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó összeg
bruttó 12.654.914 Ft. A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása 85%.
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A beruházás költsége:
14.888.134 Ft.
Az igényelt támogatás:
12.654.914 Ft.
Az önerő:
2.333.220 Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére
biztosítja.
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.
23/2016. (V. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó összeg
bruttó 12.654.914 Ft. A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

14.888.134 Ft.
12.654.914 Ft.
2.333.220 Ft.

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

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

Dr. Juhász Marica
jegyző
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