ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. JANUÁR 11-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
1/2017. (I. 11.) számú ÁKt
határozat

a 2017. évi startmunka
pályázatok benyújtásáról

2/2017. (I. 11.) számú ÁKt
határozat

a polgármester
módosításáról

programokhoz

tiszteletdíjának

és

kapcsolódó

Z1

költségtérítésének

B10

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 11-én – szerda –
de. 08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd Irodájában
megtartott rendkívüli 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 2017. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
2. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítására
3. 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 2017. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
2. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítására
3. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a 2017. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő létszám rendelkezésükre áll?
Benkő Sándor polgármester: A Belügyminisztérium által meghirdetett programokra
vonatkozik, amelyben benne van a létszám és a hozzátartozó bér is. Ha a munkabér összege
csökken, akkor csökken a létszám is.
Pénzes Attila képviselő: Valóban csökken a közfoglalkoztatásban résztvevők száma?
Benkő Sándor polgármester: Nem valószínű, szerinte marad a létszám. Amit leadtak
létszámot Ártánd részéről azt megkapták.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal:
1.
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2017. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági utak
rendbetétele programelemre.
Igényelt támogatás: 9 408 537 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív elbírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
2.
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2017. évi járási startmunka programok támogatására, Közhálózat karbantartása
programelemre:
Igényelt támogatás: 23 002 756 Ft
Támogatás intenzitása: 99,80 %
Önerő mértéke: 53 426 Ft
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
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3.
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2017. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program
programelemre.
Igényelt támogatás: 17 710 552 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
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.
1/2017. (I. 11.) számú ÁKt határozat:
1.
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2017. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
utak rendbetétele programelemre.
Igényelt támogatás: 9 408 537 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2.
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2017. évi járási startmunka programok támogatására, Közhálózat
karbantartása programelemre:
Igényelt támogatás: 23 002 756 Ft
Támogatás intenzitása: 99,80 %
Önerő mértéke: 53 426 Ft
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

3.
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2017. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
program programelemre.
Igényelt támogatás: 17 710 552 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző: 2017. január 1-től módosult a polgármesterek illetményének,
tiszteletdíjának megállapítása. A korábbi megállapított tiszteletdíjakhoz képest annyiban
történt változás, hogy 2014-ben, amikor megalakult a képviselő-testület, akkor a helyettes
államtitkár illetményéhez viszonyítva kellett megállapítani százalékos arányban a
polgármester illetményét. A mostani módosítás következtében már az államtitkár bérét kell
alapul venni a lakosságszámhoz viszonyítva.
Benkő Sándor polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati
javaslattal:

1.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § -a alapján Benkő Sándor társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havonta 199 434 Ft/hó összegben állapítja
meg.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
azonnal
2.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § -a alapján Benkő Sándor társadalmi megbízatású
polgármester költségtérítésre való jogosultságát 2017. január 1. napjától havonta
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 29 915 Ft/hó összegben állapítja meg.
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Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2017. (I. 11.) számú ÁKt határozat:

1.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § -a alapján Benkő
Sándor társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától
havonta 199 434 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal

2.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § -a alapján Benkő
Sándor társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésre való jogosultságát
2017. január 1. napjától havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 29 915
Ft/hó összegben állapítja meg.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

3.

Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal

Különfélék:

K/1. Hozzászólások, felvetések:
Szegedi László képviselő: Választ szeretne kapni az alábbi kérdésekre:
-

A Petőfi utca aszfaltozása milyen pénzből valósult meg?
A szikkasztó árok elkészült-e?
A pulykatelep milyen pályázati pénzből készült?
A dohánybolt megközelítése a nemzetközi főútról nem lehetséges. Befolyásolja-e ez a
bolt forgalmát?
Indokolt lenne egy gyalogátkelő a buszmegállóhoz. Egyeztetésre került-e közúttal?

Benkő Sándor polgármester:
- A benyújtott pályázat nem nyert, az aszfaltozást önerőből valósították meg a Petőfi
utcán.
- A szikkasztó árok elkészült, folyamatos karbantartást igényel.
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-

A pulykatelep a közmunkaprogramból lett kialakítva, hat közfoglalkoztatott van
foglalkoztatva a telepen.
A dohánybolttal kapcsolatosan meg fogják nézni, hogy történt-e forgalom csökkenés,
ha igen akkor próbálnak intézkedni ezzel kapcsolatban.
Beszélt a Magyar Közúttal, megnézik és felmérik, hogy mennyire indokolt a
gyalogátkelőhely kialakítása.
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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