ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. JANUÁR 31-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
2/2018. (I. 31.) számú
ÁKt határozat
3/2018. (I. 31.) számú
ÁKt határozat
4/2018. (I. 31.) számú
ÁKt határozat
5/2018. (I. 31.) számú
ÁKt határozat
6/2018. (I. 31.) számú
ÁKt határozat
7/2018. (I. 31.) számú
ÁKt határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztató elfogadásáról
Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló és a 2018. évi munkatervének elfogadásáról
Pályázat benyújtásáról a 2018. évi járási startmunka programok
támogatására, Mezőgazdasági földutak karbantartása programelemre
Pályázat benyújtásáról a 2018. évi járási startmunka programok
támogatására, Mezőgazdasági program programelemre
Pályázat benyújtásáról a 2018. évi járási startmunka programok
támogatására, Közutak karbantartása programelemre
Iskolai felvételi körzetek tervezetéről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 31-én –szerda– de.
09:30 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

Juhász Péter

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Szegedi László

képviselő

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a testület határozatképes, mivel a 4 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 Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
3. Előterjesztés 2018.
benyújtásáról

évi

startmunka

programokhoz

kapcsolódó

pályázatok

4. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről
5. 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
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2. Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
3. Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
4. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
A beszámoló 90 %-ban Biharkeresztes településről szól. Nagyon hiányolja a települési szintre
való lebontást. A pályázatok kezelése katasztrofális volt a település vonatkozásában. Ártánd
településre legyen lebontva számszakilag a beszámoló, így lehet értékelni a településen
történteket. A pénzügyi iroda könyvelése 2017. évben folyamatosan lemaradással küzdött,
amely pályázati elszámolások esetében gondot jelentett.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Egyetért Polgármester Úr felvetésével, mivel őket csak a saját
településük érdekli.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 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 2017-ben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
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.
2/2018. (I. 31.) 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 2017-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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2. Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert képviselő: Nagyon tetszett a beszámoló, részletesen ki van dolgozva.
Kifejezetten elégedett a kulturális tevékenységgel a településen.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
1.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zám Tibor Művelődési Ház és
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Zám Tibor Művelődési Ház és
Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 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.
3/2018. (I. 31.) számú ÁKt határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zám Tibor Művelődési Ház
és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Ártánd Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Zám Tibor Művelődési Ház
és Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
3. Előterjesztés 2018. 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.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e, az előterjesztés szerinti 1. számú, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett
2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági földutak karbantartása
programelemre:
Igényelt támogatás: 6 371 151 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
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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
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2018. (I. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
földutak karbantartása programelemre:
Igényelt támogatás: 6 371 151 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

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e, az
előterjesztés szerinti 2. számú, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program
programelemre.
Igényelt támogatás: 14 993 491 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Községi 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
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2018. (I. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
program programelemre.
Igényelt támogatás: 14 993 491 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
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Ártánd Községi 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

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e, az
előterjesztés szerinti 3. számú, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közutak karbantartása
programelemre.
Igényelt támogatás: 13 423 531 Ft
Támogatás intenzitása: 10 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív elbírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
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.
6/2018. (I. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közutak
karbantartása programelemre.
Igényelt támogatás: 13 423 531 Ft
Támogatás intenzitása: 10 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Ártánd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

4. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási területén működő, állami
fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek megküldött tervezetét elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2018. február 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
7/2018. (I. 31.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek
megküldött tervezetét elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2018. február 15.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Juhász Péter
aljegyző
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