ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. DECEMBER 13-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
költségvetési

B3

46/2018. (XII. 13.) számú
ÁKt határozat

Ártánd Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadásáról

D1

47/2018. (XII. 13.) számú
ÁKt határozat

Ártánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
munkatervének elfogadásáról

Z1

48/2018. (XII. 13.) számú
ÁKt határozat

Debreceni Vízmű Zrt. 2018. december 18. napján tartandó
Közgyűlés határozati javaslatának elfogadásáról

Z1

49/2018. (XII. 13.) számú
ÁKt határozat

Orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásáról

Z1

50/2018. (XII. 13.) számú
ÁKt határozat

a közétkeztetés biztosítására vonatkozó beszerzési eljárásról

Z1

15/2018
(XII.
14.)
önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzata
gazdálkodás átmeneti szabályairól

2019.

évi

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án –
csütörtök – de. 08:40 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Kirendeltségében 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 Képviselő-testület 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 Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására

2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervére
3. Előterjesztés Ártánd
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2019.

évi

4. Előterjesztés Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűléséhez
5. Szóbeli előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötendő
szerződésről
6. Szóbeli előterjesztés közétkeztetés biztosítására vonatkozó beszerzési eljárásról
7. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pont:
1.

Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására

2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési
tervére
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
munkatervéhez
4. Előterjesztés Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűléséhez
5. Szóbeli előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötendő
szerződésről
6. Szóbeli előterjesztés közétkeztetés biztosítására vonatkozó beszerzési eljárásról
7. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet
megalkotását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ártánd Község Önkormányzata, valamint a fenntartásában
működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Ártánd Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január
1-jétől a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosított előirányzatainak
szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2019. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2019. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2019. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Ártánd Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. december 14.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési
tervére
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzatának 2019. évi belső
ellenőrzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési terv tartalmát
az alábbiak szerint határozza meg:
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Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés
Ellenőrzendő
Ellenőrzendő
célja, tárgya,
folyamat/kockázati
szervezeti
szám
min.
egységek
módszerei, ellenőrzött időszak)
1.. Az önkormányzati
Ártánd Község Annak megállapítása, hogy Ártánd Község
zárszámadás
Önkormányzata Önkormányzat 2018. évi
zárszámadása formailag és tartalmát tekintve a
elkészítése
jogszabályoknak megfelelően készült-e?
Sor-

Magas prioritású
Felelős:
Határidő:

Ellenőrzési időszak: 2018. év.
Ellenőrzési módszerek: dokumentum ellenőrzés

Azonosított
kockázati
tényezők
Szabályozottság és
szabályosság,
Rendszer
komplexitás,
Belső kontrollok
érvényesülése

Az ellenőrzés
típusa
szabály-

ütemezése

szerűségi

2019.

megfelelős-

III. né.

ségi
komplex
vizsgálat

15 ell .
nap

Benkő Sándor polgármester
2018. december 13
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2018. (XII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési terv tartalmát
az alábbiak szerint határozza meg:

7

Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés
célja, tárgya,

Ellenőrzendő
Ellenőrzendő
folyamat/kockázati
szervezeti
szám
min.
egységek
módszerei, ellenőrzött időszak)
1.. Az önkormányzati
Ártánd Község Annak megállapítása, hogy Ártánd Község
zárszámadás
Önkormányzata Önkormányzat 2018. évi
zárszámadása formailag és tartalmát tekintve a
elkészítése
jogszabályoknak megfelelően készült-e?
Sor-

Magas prioritású
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. december 13

Ellenőrzési időszak: 2018. év.
Ellenőrzési módszerek: dokumentum ellenőrzés

Azonosított
kockázati
tényezők
Szabályozottság és
szabályosság,
Rendszer
komplexitás,
Belső kontrollok
érvényesülése

Az ellenőrzés
típusa
szabály-

ütemezése

szerűségi

2019.

megfelelős-

III. né.

ségi
komplex
vizsgálat

15 ell .
nap

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
munkatervéhez
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. évi munkatervéről az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. évi munkatervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2018. december 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
47/2018. (XII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2018. december 18.
Melléklet a 47/2018. (XII. 13.) számú ÁKt határozathoz:
ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. ÉVI MUNKATERVE
JANUÁR
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
Előadó: Dr. Köstner Dávid jegyző

Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkájának
értékelésére
Előadó: Benkő Sándorné könyvtáros, közművelődési szakember
Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: könyvtáros, közművelődési szakember
FEBRUÁR
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításához
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló ../….. (.....) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Előadó: Dr. Köstner Dávid jegyző,
ÁPRILIS
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat
elfogadására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)

2019. évi

közbeszerzési

tervének

MÁJUS
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadáshoz
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Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
JÚNIUS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosításához
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ….2018. (…….)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
JÚLIUS – AUGUSZTUS
Képviselő-testületi ülés nincs tervezve.
SZEPTEMBER
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2020. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Benkő Sándor polgármester
NOVEMBER
Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: polgármester
Előterjesztés az Ártándi Falugondnoki Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra
11

Előadó: polgármester
Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: polgármester
DECEMBER
Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: polgármester
Előterjesztés Ártánd Község Képviselő-testülete 2020. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
Közmeghallgatás
Előadó: polgármester
4. Előterjesztés Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűléséhez
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűléséről
az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Pénzes Attila ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a Képviselő-testület számára.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
1. Az Önkormányzat képviselő testülete megbízza a polgármestert, hogy a Debreceni
Vízmű Zrt. 2018. december 18. napjának délelőtt 10 órájára kitűzött és 4025 Debrecen,
Hatvan u. 12-14. címen megtartandó rendkívüli közgyűlésen a részvényest képviselje.
2. A Önkormányzat megállapítja, hogy Nyíradony, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér,
Nyírmártonfalva és Fülöp önkormányzatai által megkötött részvény adásvételi
szerződések kapcsán elővásárlási jogot gyakorolni nem kívánt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a rendkívüli közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
szavazatával támogassa a Zrt. Alapszabályának módosítási javaslatát, amely az új
kisrészvényesek személyeinek felsorolását, szavazati jog mértékének meghatározását
tartalmazza részvény adásvételi szerződések megkötésére tekintettel.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a rendkívüli közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
támogassa a 3. számú napirend pont alatt tárgyalandó előterjesztést, amely a Zrt.
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozik, és amely módosítás
átvezeti az Alapszabály módosítása során elhatározott változásokat.
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Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2018. december 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
48/2018. (XII. 13.) számú ÁKt határozat:
1. Az Önkormányzat képviselő testülete megbízza a polgármestert, hogy a Debreceni
Vízmű Zrt. 2018. december 18. napjának délelőtt 10 órájára kitűzött és 4025 Debrecen,
Hatvan u. 12-14. címen megtartandó rendkívüli közgyűlésen a részvényest képviselje.
2. A Önkormányzat megállapítja, hogy Nyíradony, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér,
Nyírmártonfalva és Fülöp önkormányzatai által megkötött részvény adásvételi
szerződések kapcsán elővásárlási jogot gyakorolni nem kívánt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a rendkívüli közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy szavazatával támogassa a Zrt. Alapszabályának módosítási javaslatát,
amely az új kisrészvényesek személyeinek felsorolását, szavazati jog mértékének
meghatározását tartalmazza részvény adásvételi szerződések megkötésére tekintettel.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a rendkívüli közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
támogassa a 3. számú napirend pont alatt tárgyalandó előterjesztést, amely a
Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozik, és amely
módosítás átvezeti az Alapszabály módosítása során elhatározott változásokat.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. december 18.

5. Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződésről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a határozati javaslatot megkapták. Mint ismeretes a
képviselők előtt, az Országos Orvosi Ügyelet Kft. 2019. január 1. napjával felmondta a
szolgáltatást. Az orvosi ügyelet biztosítása önkormányzati feladat. Többszöri egyeztetés folyt
az érintett települések polgármestereivel az orvosi ügyelet további biztosítására vonatkozóan.
Több szolgáltatótól kértek árajánlatot. Az ajánlatkérésben a meghatározott határidőig az
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlattevőtől érkezett be ajánlat az orvosi ügyeleti
feladatok ellátására vonatkozóan. A szolgáltató 2019. január 1-től tovább folytatja a
szolgáltatás biztosítását, azonban változni fog az önkormányzati hozzájárulás mértéke.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatok ellátásával
2019. január 1. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.- t (4031 Debrecen, István
út 6., képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető, adószám: 20612469-2-09) bízza
meg, havi bruttó 116 844 forint összegben, melyet az önkormányzat saját bevételéből biztosít
2019. évi költségvetése terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2018. december 29.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
49/2018. (XII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatok
ellátásával 2019. január 1. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.- t
(4031 Debrecen, István út 6., képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető,
adószám: 20612469-2-09) bízza meg, havi bruttó 116 844 forint összegben, melyet az
önkormányzat saját bevételéből biztosít 2019. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. december 29.

6. Szóbeli előterjesztés közétkeztetés biztosítására vonatkozó beszerzési eljárásról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a határozati javaslatot megkapták.
A közbeszerzési feladatokat ellátó szakértő szaktanácsadói véleményében arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a 2018. november 29-én hatályba lépett a Kbt 111. §-át érintő
módosítás alapján az önkormányzat esetében nem szükséges közbeszerzési eljárást indítani,
hanem beszerzési eljárás keretében kell kiválasztani a szolgáltatót. A feladat ellátására
vonatkozó költségekre 3 árajánlatot kell kérni.
Javasolja, hogy az árajánlatokat a következő szolgáltatóktól kérje meg az önkormányzat:
- Sörpark Kft. (4031 Debrecen, Árvalányhaj u. 10.)
- Klinika Menza Kft. (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
- SÁPEXDUETT Kft. (4241 Bocskaikert, Monostori út 17302/6 hrsz.)
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés ellátására árajánlatot kér a
következő szolgáltatóktól:
- Sörpark Kft. (4031 Debrecen, Árvalányhaj u. 10.)
- Klinika Menza Kft. (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
- SÁPEXDUETT Kft. (4241 Bocskaikert, Monostori út 17302/6 hrsz.)
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.
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50/2018. (XII. 13.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés ellátására
árajánlatot kér a következő szolgáltatóktól:
- Sörpark Kft. (4031 Debrecen, Árvalányhaj u. 10.)
- Klinika Menza Kft. (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
- SÁPEXDUETT Kft. (4241 Bocskaikert, Monostori út 17302/6 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

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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