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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28-án –csütörtök–
de. 9:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Kirendeltségében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Benkő Sándor
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Varga Róbert

alpolgármester

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a 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 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról

2.

Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadására

3.

Előterjesztés a Biharkeresztesi Vízműtelep felújítására vonatkozó módosított
javaslatról

4.

Szóbeli előterjesztés Ártánd 077/71 hrsz-ú külterületi ingatlan ingyenes átadásáról a
Magyar Állam részére

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 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról

2.

Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Vízműtelep felújítására vonatkozó módosított
javaslatról
4. Szóbeli előterjesztés Ártánd 077/71 hrsz-ú külterületi ingatlan ingyenes
átadásáról a Magyar Állam részére
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a 2018. évi közmunkaprogramok
végrehajtásáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 2018. évi
közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
szóló beszámolót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Start közmunkaprogramok 2018. évi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 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.
15/2019. (III. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Start közmunkaprogramok 2018.
évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzat 2019.
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2019. március 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2019. (III. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2019. március 31.

Melléklet a 16/2019. (III. 28.) számú ÁKt határozat:
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Ártánd Község Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés
tárgya

Irányadó eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Tervezett eljárási
típusa
(Nyílt/meghívásos/
Tárgyalásos)

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..
Dr. Köstner Dávid
jegyző

……………………………………..
Benkő Sándor
polgármester

2019. március 21.

2019. március 28.

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Vízműtelep felújítására vonatkozó módosított
javaslatról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzat
Biharkeresztesi Vízműtelep felújítására vonatkozó módosított javaslatról szóló előterjesztést
megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
Biharkeresztesi Vízműtelep felújítására vonatkozó „a” határozati javaslatot javasolják
elfogadásra a Képviselő-testület számára.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt Biharkeresztesi
Vízműtelepre vonatkozó felújítási javaslatát és annak költségeit megismerte. A képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére a nem üzemelő technológiai sor
felújítási munkálatainak elvégzése céljából 850 000 + Áfa (bruttó: 1 079 500 forint) összeget
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felújítással kapcsolatos intézkedések,
jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
A Képviselő-testület a 14/2019. (II. 28.) számú ÁKt határozatát visszavonja.
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.
17/2019. (III. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt
Biharkeresztesi Vízműtelepre vonatkozó felújítási javaslatát és annak költségeit
megismerte. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére a
nem üzemelő technológiai sor felújítási munkálatainak elvégzése céljából 850 000 +
Áfa (bruttó: 1 079 500 forint) összeget biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felújítással kapcsolatos
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
A Képviselő-testület a 14/2019. (II. 28.) számú ÁKt határozatát visszavonja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal

4. Szóbeli előterjesztés Ártánd 077/71 hrsz-ú külterületi ingatlan ingyenes
átadásáról a Magyar Állam részére
Benkő Sándor polgármester: A Krivik Ügyvédi Iroda megkereste Ártánd Község
Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy a 077/71 hrsz-ú ingatlant ingyenesen adja át a Magyar
Állam részére. Ez a földrész a 42-es főút lecsatlakozó dűlőútjaként volt használva, mely a
kerékpárút építésével megszüntetésre került. Ezt a földterületet semmilyen célra nem tudja
hasznosítani Önkormányzatuk. Javasolja a földterület átadását.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
1. Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a kizárólagos tulajdonát képező Ártánd
077/71 hrsz-ú ingatlan (kivett művelési ágú, 147 m2 területű) tulajdonjogát átruházza a
Magyar Állam javára. Az átruházásra ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor.
2. Az 1. pontban nevesített feladat elvégzése költségeit, illetékeit és egyéb járulékos
kiadásait, valamint az átruházáshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum elkészítését és az
ide vonatkozó hatósági eljárások lebonyolítását a Magyar Állam viseli.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
18/2019. (III. 28.) számú ÁKt határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a kizárólagos
tulajdonát képező Ártánd 077/71 hrsz-ú ingatlan (kivett művelési ágú, 147 m2
területű) tulajdonjogát átruházza a Magyar Állam javára. Az átruházásra
ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor.
2. Az 1. pontban nevesített feladat elvégzése költségeit, illetékeit és egyéb járulékos
kiadásait, valamint az átruházáshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
elkészítését és az ide vonatkozó hatósági eljárások lebonyolítását a Magyar Állam
viseli.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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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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