ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. JANUÁR 25-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
1/2017. (I. 26.)
önkormányzati rendelete
2/2017. (I. 26.)
önkormányzati rendelete

3/2017. (I. 26.)
önkormányzati rendelete

Helyi építési szabályzat módosításáról

Z1

Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők
ellátási körzetének megállapításáról szóló 7/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról

C0

A5

Határozatok:
3/2017. (I. 25.)
számú ÁKt határozat

a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásról

C8

4/2017. (I. 25)
számú ÁKt határozat

a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosításáról

Z1

5/2017. (I. 25)
számú ÁKt határozat

az Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Z1

6/2017. (I. 25.)
számú ÁKt határozat

a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítására

Z1

7/2017. (I. 25.)
számú ÁKt határozat

ipari és mezőgazdasági területeket feltáró út felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-én – szerdán –
de. 9:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Szegedi László

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 a helyi építési szabályzat módosításáról
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
3. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

5. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítására
7. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2

Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról
3. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
5. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás módosítására
7. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a helyi építési szabályzat
módosításáról szóló előterjesztést megismerték.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a helyi építési
szabályzat módosításáról szóló rendeletet elfogadásra javasolják.
Bekő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.
20.), 10/2009. (IX. 3.) sz. rendelettel módosított 15/2000. (XII. 21.) számú rendelettel
jóváhagyott 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
1/2017 (I. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló
11/2004. (IV. 20.), 10/2009. (IX. 3.) sz. rendelettel módosított
15/2000. (XII.21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításáról
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló
24/2000. (XII.21.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.r. 28. § (4) bekezdésére a következőket rendeli el:
1.§
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV. 20.), 10/2009. (IX. 3.) sz. rendelettel
módosított 15/2000. (XII.21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. január 26. napján
dr. Juhász Marica
jegyző
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az Ártánd Község Önkormányzata
közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok,
védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló rendelet módosítását tartalmazó
előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
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Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról szóló 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
2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
szóló 7/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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:
1. §
Ártánd Község Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást
nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló 7/2016.
(V. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
3. §
(1) A kialakított felnőtt háziorvos szolgáltatást tekintve Ártánd község közigazgatási területe
egy körzetet alkot.
(2) A házi gyermekorvosi tevékenységet tekintve Ártánd község közigazgatási területe egy
körzetet alkot.
(3) A fogorvosi szolgáltatást tekintve Ártánd község közigazgatási területe egy körzetet alkot.
(4) Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy védőnői körzetet kialakítva látja el
a védőnői feladatokat.
(5) Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi körzetet alakít
ki.”
2. §
A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Ügyeleti ellátás
4. §
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Valamennyi ügyeleti ellátás – alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátás - tekintetében Ártánd egy körzetet alkot.
3. §
A rendelet az alábbi 1. számú függelékkel egészül ki:
„1. számú függelék a 7/2016. (V. 31.) önkormányzati
rendelethez
Feladatot ellátók:
Háziorvos, házi gyermekorvos, iskola-egészségügyi orvos:
Dr. Békési László
Fogorvosi ellátás:
Dr. Kurkó Fogászati Bt.
Ügyeleti ellátás:
Orvosi Ügyelet Kft.
Védőnő:
Csizmadia Tímea
4. §
Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. január 26. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
3. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
Benkő Sándor polgármester:
kezdeményezéséhez szükséges
megkapták, megismerték azt.

A képviselő-testület tagjai a helyi népszavazás
választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezetet
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletet
elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati 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
3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el.
1. §
A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Nsztv.), valamint e rendeletben meghatározottak az irányadók.
2. §
(1) Az Nsztv. 33. §-a alapján a Képviselő-testület helyi népszavazást kizárólag abban a
kérdésben köteles elrendelni, amelyben törvény annak megtartását előírja.
(2) A Képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles
elrendelni helyi népszavazás megtartását.
(3) A Képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el az Nsztv. 32. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyben.
3. §
Helyi népszavazást a település választópolgárai 20%-ának megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a Képviselő-testület köteles elrendelni a
helyi népszavazást.
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 7/2001. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. január 26.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra
javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. január 26.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2017. (I. 25.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. január 26.
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5. Előterjesztés a társulási megállapodások módosításhoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a társulási megállapodások
módosításáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a társulási
megállapodások módosítását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2017. (I. 25.) számú Ákt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e az Óvodai
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását, egyetérteneke az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2017. (I. 25.) számú Ákt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. Kéri
mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.

Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását elfogadásra
javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodás határozat melléklete szerinti módosításával egyetért, s
az egységes szerkezetű módosított megállapodást elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2014. február 19-én elfogadott megállapodást hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. január 26.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
6/2017. (I. 25.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodás határozat melléklete szerinti módosításával
egyetért, s az egységes szerkezetű módosított megállapodást elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2014. február 19-én elfogadott megállapodást hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Határidő:

7.

Benkő Sándor polgármester
2017. január 26.

Különfélék:

K/1. Előterjesztés a 0240, 0130, 0201/7, 0201/3 helyrajzi számú ipari és mezőgazdasági
területeket feltáró út felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi
helyi közutak fejlesztése pályázati felhívás 1. célterületére pályázat benyújtását határozza el.
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Az 1. célterület esetében az alábbi önkormányzati tulajdonú külterületi utak felújítása
tervezett: Ártánd 0240, 0130, 0201/7, 0201/3 hrsz.
A projekt megvalósításához szükséges saját forrást, mely a projekt elszámolható
összköltségének 5%-a, a Képviselő testület a 2017. év költségvetésében biztosítja, valamint a
projekt megvalósítását követően vállalja annak 5 éven át történő fenntartását.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2017. február 06.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
7/2017. (I. 25.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 –
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívás 1. célterületére pályázat
benyújtását határozza el.
Az 1. célterület esetében az alábbi önkormányzati tulajdonú külterületi utak felújítása
tervezett: Ártánd 0240, 0130, 0201/7, 0201/3 hrsz.
A projekt megvalósításához szükséges saját forrást, mely a projekt elszámolható
összköltségének 5%-a, a Képviselő testület a 2017. év költségvetésében biztosítja,
valamint a projekt megvalósítását követően vállalja annak 5 éven át történő
fenntartását.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. február 06.

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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