ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. JÚLIUS 14-I
NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
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A művelődési ház eszközállományának
vonatkozó pályázat benyújtásáról

fejlesztésére
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ÁKt határozat

A gyermekjóléti gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
éves átfogó értékelésének kiegészítéséről
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30/2016. (VII.14.) számú
ÁKt határozat

Ártánd 068/5 hrsz-ú ingatlan művelési ágának „árokká”
nyilvánításának elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 14-én – csütörtök –
du. 14:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd 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 művelődési ház eszközállományának fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
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 művelődési ház eszközállományának fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a művelődési ház eszközállományának fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
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A emberi erőforrások minisztere a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértve a központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a
„Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra”
pályázatot
hirdetett,
melyre
Önkormányzatuk kérelmet kíván benyújtani. A pályázati kiírás szerint a támogatás maximum
a vállat önerő kilencszerese lehet.
A pályázati forrásból informatikai eszközbeszerzés, laptop és számítógép-konfiguráció és
székek vásárlása valósul meg.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert alpolgármester: Nagyon jónak tartja a pályázatot, nagy szükség lenne a
székekre, sőt ha van lehetőség, akkor asztalok is jók lennének.
Szegedi László képviselő: Ha megnyeri az önkormányzat a pályázatot, akkor a költségvetést
is módosítani kell?
.
Benkő Sándor polgármester: Igen mindenképpen, ez mindig így történik.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal.
Ártánd Község Önkormányzata a művelődési ház eszközfejlesztése 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 beruházás költsége:
2.977.223 Ft.
Az igényelt támogatás:
2.679.500 Ft.
Az önerő:
297.723 Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére
biztosítja.
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.
28/2016. (VII. 14.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a művelődési ház eszközfejlesztése 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 beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

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

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. Különfélék:
K/1. Szóbeli előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
éves átfogó értékelésére
Benkő Sándor polgármester: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március
31-i ülésén tárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelését, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldött a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal részére.
A kormányhivatal 2016. június 27-én érkezett levelében a következő megállapításokat tette az
átfogó értékeléssel kapcsolatosan:





A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben a 2015. évben a felügyeleti
szerv által végezett ellenőrzés megállapításait be kell mutatni.
Be kell mutatni a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számát, az általuk
elkövetett bűncselekmények számát, a bűnelkövetés okait.
A jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat bővebben és ténylegesebben meg kell
határozni.
Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának a biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele és az ezzel összefüggő tapasztalatok.

Az átfogó értékelés a megállapítások figyelembe vételével kiegészítésre került.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslattal
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati
feladatok 2015. évi éves átfogó értékelésére vonatkozó megállapításokat tudomásul vette, s az
észrevételek figyelembe vételével kiegészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok éves átfogó értékelést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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.
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29/2016. (VII. 14.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2015. évi éves átfogó értékelésére
vonatkozó megállapításokat tudomásul vette, s az észrevételek figyelembe vételével
kiegészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

K/2. Előterjesztés a 068/5 hrsz-ú külterületi ingatlan ingyenes átvételére és művelési ág
változtatásáról
Benkő Sándor polgármester: Ártánd Község Önkormányzata a 068/5 Hrsz-ú ingatlant
ingyenesen át kívánja venni a Magyar Államtól. A terület felhasználásának célja, hogy a
„Cycle path construction between Berettyóújfalu and Oradea” című,
HURO/0802/091_AF/04 azonosítószámú projekt keretében létrehozott kerékpárút
útpadkájának elhelyezése, rendben tartása. A területen az „országos közút” művelési ág
helyett a „árok” művelési ágat kívánják bejegyezni.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. Mivel kérdés, hozzászólás
nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az Ártánd 068/5 hrsz-ú
külterületi ingatlan ingyenes átvételére. Az átvétel célja, hogy az önkormányzat az ingatlant a
kerékpárút útpadkájaként megfelelően tudja használni, és azt rendben tartani Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezésének megfelelően.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy megfizeti a tulajdonba adás
során felmerülő költségeket, így a művelési ág „árokká” nyilvánításának költségét is
beleértve.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a
megállapodás, szerződés megkötésre.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 5/2016. (II. 25.)
számú ÁKt határozatát.
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.
30/2016. (VII. 14.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az Ártánd
068/5 hrsz-ú külterületi ingatlan ingyenes átvételére. Az átvétel célja, hogy az
önkormányzat az ingatlant a kerékpárút útpadkájaként megfelelően tudja használni,
és azt rendben tartani Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezésének megfelelően. Ártánd Község Önkormányzat
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Képviselő-testülete vállalja, hogy megfizeti a tulajdonba adás során felmerülő
költségeket, így a művelési ág „árokká” nyilvánításának költségét is beleértve.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a
megállapodás, szerződés megkötésre.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 5/2016.
(II. 25.) számú ÁKt határozatát.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

K/3. Felszólalások, felvetések:
Varga Róbert alpolgármester: A magánterületek egy része nagyon gazos, kellene valamilyen
megoldást keresni a gyomtalanításra. Az Önkormányzat térítés ellenében, ha lehetséges
kaszálja le. Előzetesen egyeztessen az önkormányzat a tulajdonossal a munkálatok
elvégzéséről.
Szegedi László képviselő: Egyetértek a felvetéssel, valóban fel kellene szólítani a
tulajdonosokat portáik rendbetételére. Javasolja, hogy az Önkormányzat részéről a kaszálás,
ha lehetséges, a tulajdonossal egyeztetve térítés ellenében történjen meg. Az ár 100 m 2/5000
Ft legyen.
Benkő Sándor polgármester: Felszólítják a tulajdonosokat levélben a gyomtalanításra,
amennyiben ennek nem tesznek eleget, további intézkedésre kerül sor. Meg kell nézni, hogy
van-e lehetősége az önkormányzatnak magánterületen díj ellenében gyomtalanítani.
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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