ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. MÁRCIUS 28-I

RENDKIVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
6/2018. (III. 29.)
önkormányzati rendelet

a helyi építési szabályzat módosításáról

D2

a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

D5

Határozat:
14/2018. (III. 28.) számú
ÁKt határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 28-án –szerda– a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Benkő Sándor

polgármester

Karancsi Sándor
Pénzes Attila

képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Varga Róbert
Szegedi László

alpolgármester
képviselő

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 3 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 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
3. Különfélék
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1.

Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról

2.

Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására

3.

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 megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a helyi építési szabályzat módosításáról szóló
rendelet-tervezettel:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló
10/2009. (IX. 3.) sz. rendelettel módosított
15/2000. (XII.21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 13. § (1) bekezdésében 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 10/2009. (IX. 3.) sz. rendelettel módosított 15/2000.
(XII.21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.
§ (3)-(5) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek.
2. §
A rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
A rendelet 14. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

4. §
E rendelet a kihirdetését követő 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2018. március 29. napján
Dr. Köstner Dávid
jegyző
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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,
Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzat 2018.évi
közbeszerzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2018. március 31.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
14/2018. (III. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. március 31.

Melléklet a 14/2017. (III. 28.) számú ÁKt határozathoz:
Ártánd Község Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Tervezett eljárási típusa

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Köstner Dávid

Benkő Sándor

jegyző

polgármester

2018. március 28.

2018. március 28.

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

