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határozat

belvízelvezető árok alatti ivóvízvezeték kiváltásához történő
hozzájárulásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 16-án –
csütörtök – de.11:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Irodájában megtartott rendkívüli 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 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
2. 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 2017.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a 2017.
meghatározására

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri
mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.

2

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatást 2017.
november 29. napján 16 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2017. november 29.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2017. (XI. 16.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatást
2017. november hó 29. napján 16 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat
működésérül, az önkormányzat gazdálkodásról, a településfejlesztésről,
településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális
alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló
tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. november 29.

2. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés ivóvízvezeték kiváltására
Benkő Sándor polgármester: Biharkeresztes, Széchenyi és Bessenyei utcák kereszteződésében
lévő belvízelvezető árok alatti ivóvízvezeték sérülés miatt kiváltása szükséges. A főnyomócső
az árok alatt 15 cm-el helyezkedik el. Ivóvízzel Ártánd is innen van ellátva. A
vezetékrendszer egy részének újrafektetését az önkormányzatot terheli. A vezeték
Biharkeresztes és Ártánd települések ellátása szempontjából nagy fontosságú. Helyszíni
egyeztetést végeztek a Debreceni Vízmű szakembereivel, melyet követően a vízmű megtette
árajánlatát a vezeték kiváltására. A kivitelezés költsége 642.000 Ft+ Áfa. Mivel az
ivóvízellátás szempontjából Ártánd települést is érinti a kivitelezés, így Biharkeresztes Város
Polgármestere kéri, Ártánd település járuljon hozzá a költségekhez 300.000 Ft-tal. Kéri
mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.

A képviselők különböző véleménye alapján összegzéseként javasolja, hogy a 10%-al történő
hozzájárulás mértékét fogadja el a képviselő-testület.
Kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által a
Biharkeresztes Széchenyi és Bessenyei utcák kereszteződésében lévő belvízelvezető árok
alatti ivóvízvezeték kiváltásának kivitelezési költségéhez az árajánlat összegének 10%-val
járul hozzá.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Biharkeresztes Polgármesterét a Képviselő-testület
döntéséről
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. november 16.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

47/2017. (XI. 16.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által a
Biharkeresztes Széchenyi és Bessenyei utcák kereszteződésében lévő belvízelvezető
árok alatti ivóvízvezeték kiváltásának kivitelezési költségéhez az árajánlat
összegének 10%-val járul hozzá.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Biharkeresztes Polgármesterét a
Képviselő-testület döntéséről
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. november 16.

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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