ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. MÁJUS 3-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
Rendelet:
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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20/2017. (V. 03.) ÁKt
határozat

A Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűléséről

K9

21/2017. (V. 03.) ÁKt
határozat

Az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
támogatására” történő pályázat benyújtásáról

Z1

8/2017.
(V.
04.)
önkormányzati rendelet

Határozatok:

fejlesztések

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 3-án –szerdán– du.
14:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi 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 közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűlésére
3. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról.
4. 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 a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűlésére
3. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról.
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4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 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
8/2017. (V. 04.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. sz. melléklet a 9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
A közterület használati díjak:
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

500,-Ft/hó
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3. Önálló hirdető-berendezések, (táblák, cég- és címtábla)

315,- Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék tárolás, építési engedély birtokában az
engedély kiadását követően
35,-Ft/m2/hó
5. Alkalmi árusítás:

800,-Ft/m2/hó

6. Mozgóbolti árusítás

díjtalan

7. Vendéglátó ipari előkert

500,-Ft/m2/hó

8. Kulturális rendezvény

díjtalan

9. Mutatványos tevékenység

55,-Ft/m2/nap

10. Közérdekű alkalmi rendezvényen való kipakolás

1575,-Ft/m2/nap

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)”
2. §
Ez a rendelet 2017. május 5. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Benkő Sándor
polgármester

dr. Juhász Marica
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. május 4. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűlésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. A
Debreceni Vízmű Zrt. 2017. május 12. napján tartja soron következő Közgyűlését. A
Közgyűlés napirendi pontjait elküldte az Önkormányzat számára. 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 Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2016. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
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A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2016. évre
vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
29.986.251 E Ft mérlegfőösszeggel
306.103 E Ft adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba
helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1) bekezdésének a./
pontja szerint.
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 6.883.500 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2017. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelt
eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt.
Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy
meghatalmazottat, hogy a 2017. május 12. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. május 12.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
20/2017. (V. 03.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2016. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az
előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2016.
évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
29.986.251 E Ft mérlegfőösszeggel
306.103 E Ft adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze
a 2000. évi C. törvény 37.§(1) bekezdésének a./ pontja szerint.
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 6.883.500 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2017. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a
vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött
tartalék megképzése miatt.
Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert,
vagy meghatalmazottat, hogy a 2017. május 12. napján, délelőtt 10 órakor
megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. május 12.

3. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”
történő pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták.
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
pályázat benyújtásával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra A projekt maximális
összértéke bruttó 14.998.179 Ft. Ft. A pályázati kiírás c, alcéjla esetében a támogatás
intenzitása 75%.
A projekt maximális költsége:
14.998.179 Ft.
A maximálisan igényelhető támogatás:
11.248.634. Ft.
A maximális önerő:
3.749.545. Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Ártánd Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. május 3.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
21/2017. (V. 03.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra A projekt maximális
összértéke bruttó 14.998.179 Ft. Ft. A pályázati kiírás c, alcéjla esetében a támogatás
intenzitása 75%.
A projekt maximális költsége:
A maximálisan igényelhető támogatás:
A maximális önerő:

14.998.179 Ft.
11.248.634. Ft.
3.749.545. Ft.

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Ártánd Község Önkormányzat Képviselő Testülete a
2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. május 3.

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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