ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. MÁJUS 2-I

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
15/2018. (V. 02.) számú
ÁKt határozat

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v.a.” kintlévőségeiről

K9

16/2018. (V. 02.) számú
ÁKt határozat

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról

A15

17/2018. (V. 02.) számú
ÁKt határozat

Művelődési ház eszközállományának
pályázat benyújtásáról

A15

18/2018. (V. 02.) számú
ÁKt határozat

A falugondnoki szolgálat megszüntetéséről

Z1

19/2018. (V. 02.) számú
ÁKt határozat

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról

Z1

fejlesztésére

vonatkozó

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 2-án –szerda– de.
09:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd Kirendeltségén
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 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 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v.a.” kintlévőségeinek
megvásárlásról
2. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
3. Előterjesztés a művelődési ház eszközállományának fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
4. Szóbeli előterjesztés a falugondnoki szolgálatról
5. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására
6. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihari
kintlévőségeinek megvásárlásról

Önkormányzatok

Vízmű

Zrt

„v.a.”
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2. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
3. Előterjesztés a művelődési ház eszközállományának fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
4. Szóbeli előterjesztés a falugondnoki szolgálatról
5. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására
6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihari
kintlévőségeinek megvásárlásról

Önkormányzatok

Vízmű

Zrt

„v.a.”

Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v.a.” kintlévőségeinek megvásárlásával kapcsolatos ’A’
határozati javaslatot javasolják elfogadásra.
Benkő Sándor polgármester: Egyetért a bizottság véleményével. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt. „v.a” által a településen nyilvántartott kintlévőségekről szóló tájékoztatást megismerte. A
bruttó 280.899.- Ft kintlévőséget nem kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. május 8-án tartandó HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” közgyűlésén a határozatban foglaltak szerint
képviselje az önkormányzatot.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2018. (V. 02.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. „v.a” által a településen nyilvántartott kintlévőségekről szóló tájékoztatást
megismerte. A bruttó 280.899.- Ft kintlévőséget nem kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. május 8-án tartandó
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” közgyűlésén a határozatban foglaltak
szerint képviselje az önkormányzatot.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” történő pályázat benyújtásáról az előterjesztést
megkapták. A Hunyadi utca útburkolat felújítása valósulna meg a pályázatból.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, 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 megpályázandó összeg
bruttó 12 264.390 Ft. A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
12 264.390 Ft.
A igényelt támogatás:
10.424.731 Ft.
Az önerő:
1.839.659 Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2018. (V. 02.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó
összeg bruttó 12 264.390 Ft. A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás
intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
12 264.390 Ft.
A igényelt támogatás:
10.424.731 Ft.
Az önerő:
1.839.659 Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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3. Előterjesztés a művelődési ház eszközállományának fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a művelődési ház
eszközállományának fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról az előterjesztést
megkapták. A pályázati kiírás szerint a támogatás maximum a vállalt önerő kilencszerese
lehet.
Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e, az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata a művelődési ház eszközfejlesztése céljából pályázatot nyújt
be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról
11/1998. (XII. 3.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4115 Ártánd, Templom u.
11. Hrsz: 5.
A beruházás költsége:
1 529 080 Ft.
Az igényelt támogatás:
1 376 172 Ft.
Az önerő:
152 908 Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2018. (V. 02.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a művelődési ház eszközfejlesztése céljából
pályázatot nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak
ellátásáról 11/1998. (XII. 3.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4115
Ártánd, Templom u. 11. Hrsz: 5.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

1 529 080 Ft.
1 376 172 Ft.
152 908 Ft.

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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4. Szóbeli előterjesztés a falugondnoki szolgálatról
Benkő Sándor polgármester: A falugondnoki szolgálattal kapcsolatban tájékoztatja a
képviselőket, hogy az ellátandó feladatok iránt hónapok óta nem volt érdeklődés, nem volt
olyan ellátott, aki a szolgáltatást igényelte volna. Az ellátást korábban igénybevevők közül
többen meghaltak, bentlakásos intézménybe költöztek, így a szolgáltatás fenntartása a
továbbiakban véleménye szerint már nem indokolt. A falugondnok jogviszonya megszűnt és
az új falugondnok képzése magas költséget jelentene az önkormányzat számára. Javasolja,
hogy mindezekre tekintettel Ártánd Község Falugondnoki Szolgálatát 2018. május 31.
napjával szüntessék meg.
Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert alpolgármester:
megszüntetéssel.

Egyetért

polgármester

úr

javaslatával,

egyetért

a

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31. napjával megszünteti az
önkormányzat fenntartásában működő Ártánd Község Falugondnoki Szolgálatát.
Felhatalmazza a polgármestert a falugondnoki szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2018. május 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
18/2018. (V. 02.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31. napjával
megszünteti az önkormányzat fenntartásában működő Ártánd Község Falugondnoki
Szolgálatát.
Felhatalmazza a polgármestert a falugondnoki szolgáltatás megszüntetésével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. május 31.

5. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a rendkívüli
önkormányzati támogatási igény benyújtását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
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Ártánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2018. május 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
19/2018. (V. 2.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. május 31.

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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