ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. OKTÓBER 26-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet
módosításáról

B1

44/2016. (X. 26.)
ÁKt határozat

közterületi
ivóvízhasználat
elfogadásáról

Z1

45/2016. (X. 26.)
ÁKt határozat

a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére

K9

46/2016. (X. 26.)
ÁKt határozat

közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz

Z1

47/2016. (X. 26.)
ÁKt határozat

az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére vonatkozó
vállalkozási szerződés módosítására

Z1

9/2016. (X. 27.)
önkormányzati
rendelet

Határozatok:
elszámolásáról

szóló

megállapodás

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 26-án –szerda– de.
8:30 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. Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a közterületi ivóvízhasználat elszámolására vonatkozó megállapodáshoz
3. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére
4. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
5. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. Előterjesztés a
megállapodáshoz

közterületi

ivóvízhasználat

elszámolására

vonatkozó

3. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére
4. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1.

Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László képviselő: Több időre volna szükség a költségvetés áttanulmányozásához.
Vannak olyan tételek az elszámolásban, amivel nem ért egyet, mivel számára nem
egyértelmű.
Varga Róbert alpolgármester: Néhány mondatban kérné elmondani a költségvetés
módosítására miért került sor.
Dr. Juhász Marica jegyző: A 2016 évi költségvetést elfogadták februárban. A kerékpárút
elszámolása most fejeződött be, ezért került módosításra a költségvetés.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását:
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (X. 27.) 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
Finanszírozási bevételét
Költségvetési kiadását

70. 924 E Ft-tal
55.620 E Ft-tal
126.544 E Ft-tal

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

143.650 E Ft-ban
55.620 E Ft-ban
199.270. E Ft-ban
..........E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft

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

felhalmozási célú bevételt:

57 164 ezer Ft-ban,

-

felhalmozási célú kiadást:

89 459 ezer Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

89 459 ezer Ft-ban,

- felújítások összegét

0 ezer Ft-ban,

-

egyéb felhalmozási kiadás

0 ezer Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

86 486 ezer Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

109 812 ezer Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

55 580 ezer Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

10 282 ezer Ft-ban,
36 278 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

2 123 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:

5 549 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:

0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma):
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. október 28. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(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. október 27. napján.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

2.

Előterjesztés
a
megállapodáshoz

közterületi

ivóvízhasználat

elszámolására

vonatkozó

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri
mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző: A Debreceni Vízmű Zrt. megküldte Önkormányzatuk részére azt a
megállapodás tervezetet, amelyet a közkifolyóról, tűzcsapról biztosított vízigények
elszámolására és az egyeztetett, elfogadott nyilvántartás szabályozása érdekében készített.
Benkő Sándor polgármester: A közkifolyókat meg kell szüntetni, ahol van lehetőség rá. A
képviselő-testület eldöntheti, hogy hány kifolyóra van szükség. A megmaradt kutak után a
vízdíjat az önkormányzatnak kell fizetni.
Szegedi László képviselő: Lehetőségeket felmérve javasolja, maradjanak meg a közkutak a
temető, a játszótér és orvosi rendelő környékén.
Benkő Sándor polgármester: Maximum 5 kút maradjon, azokon a helyeken, ahol a lakosság
ivóvíz szükségletét a közkút biztosítja. Vannak emberek, akik nem rendeltetésszerűen
használják a kutakat.
Mivel további, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ártánd Község Önkormányzata,
mint a település ivóvíz ellátó rendszerének tulajdonjogával rendelkező Önkormányzat, és a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint ellátásért felelős és a
Debreceni Vízmű Zrt, mint Ártánd Község víziközmű-rendszereinek üzemeltetője között
létrejött közterületi ivóvízhasználat elszámolásáról szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. október 27.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
44/2016. (X. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ártánd Község
Önkormányzata, mint a település ivóvíz ellátó rendszerének tulajdonjogával
rendelkező Önkormányzat, és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény szerint ellátásért felelős és a Debreceni Vízmű Zrt, mint Ártánd Község
víziközmű-rendszereinek üzemeltetője között létrejött közterületi ivóvízhasználat
elszámolásáról szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. október 27.

3.

Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt. A
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. október 28. napján tartja soron következő Közgyűlését. A
Közgyűlés napirendi pontjait a meghívóban elküldte az Önkormányzat számára. A napirendi
pontok között szerepel a társaság új vezérigazgatójának megválasztása és javadalmazása,
felügyelő bizottsági tagok megválasztása és javadalmazása, könyvvizsgáló megválasztása és
javadalmazása, illetve az Alapszabály módosítása.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
1.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának
Bereczné Esztehai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen,
Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás
nélkül.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó
szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó
rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a
munkáltatói jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos
Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan
időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
2.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő
dolgozói tag 2016. október 28-tól 2021. szeptember 30-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő
tiszteletdíjjal.
A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:
név: Dominyák Csaba
lakcíme:

anyja neve: Csápenszki Irén
4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név: Hacsi Ferenc
lakcíme:

anyja neve:Gyarmati Julianna
4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28-tól 2021. szeptember 30ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.
3.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.ig könyvvizsgálónak megválasztja:

név:
TREND-ER
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:
Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:
000553
engedély száma:
K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:
név:
Szabó Ferencné
anyja neve:
Offra Margit
lakcím:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:
002722
A díjazása havi nettó 120 000Ft.
A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse
meg.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak Szabó
Ferencnét, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős
könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.
4.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat kézbesítésére a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
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.
45/2016. (X. 26.) számú ÁKt határozat:
1.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának
Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen,
Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás
nélkül.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó
szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó
rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a
munkáltatói jogok gyakorlását.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos
Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan
időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
2.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő
dolgozói tag 2016. október 28-tól 2021. szeptember 30-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő
tiszteletdíjjal.
A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:
név: Dominyák Csaba
lakcíme:

anyja neve: Csápenszki Irén
4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név: Hacsi Ferenc
lakcíme:

anyja neve:Gyarmati Julianna
4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28-tól 2021. szeptember 30ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.
3.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.ig könyvvizsgálónak megválasztja:
név:
TREND-ER
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:
Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:
000553
engedély száma:
K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:
név:
Szabó Ferencné
anyja neve:
Offra Margit
lakcím:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:
002722
A díjazása havi nettó 120 000Ft.
A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse
meg.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30-ig könyvvizsgálónak Szabó
Ferencnét, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős
könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.

4.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat kézbesítésére a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

4.

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz

Benkő Sándor Polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri
a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző: Az árajánlatban szereplő tételekre a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. a továbbiakban nem tart igényt, a bérleményből kivonult. Az eszközök egy
része az épület használatával szorosan összefügg (keringető szivattyú, kazán, bojler
alumínium garázs, köszörű, állvány). A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
Berettyóújfalu, József Attila u. 17 számon, volt Üzemmérnökség épületében lévő a
kimutatásban szereplő eszközökre a Berettyóújfalu Város Önkormányzata vételi ajánlatot tett.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
25/2016. (XI.04.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képezőBerettyóújfalu,
József Attila 15. számon található eszközökre kapott 20051055/2016 iktatószámú árajánlat alapján az értékesítést
lebonyolítsa.
HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. november 4.

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

46/2016. (X. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
25/2016. (XI.04.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Berettyóújfalu,
József Attila 15. számon található eszközökre kapott 20051055/2016 iktatószámú árajánlat alapján az értékesítést
lebonyolítsa.
HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. november 4.

5. Különfélék:
K/1. Előterjesztés az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére vonatkozó
vállalkozási szerződés módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető
üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést
megkapták.
A Kormányhivatal hiányosságokat fedezett fel a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban,
ezért vált szükségessé a szerződés módosítása,
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a az
ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés
módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala éves terv alapján Ártánd Község
Önkormányzatánál köztemető üzemeltetésével, fenntartásával összefüggésben végzett
ellenőrzéséről szóló jelentést és abban foglaltaknak megfelelően az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal módosítja az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerződését.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.
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.

47/2016. (X. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala éves terv alapján Ártánd
Község Önkormányzatánál köztemető üzemeltetésével, fenntartásával összefüggésben
végzett ellenőrzéséről szóló jelentést és abban foglaltaknak megfelelően az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal módosítja az ORLAND T+T Kft.-val
kötött köztemető üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződését.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.
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

