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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 30-án hétfőn
12:30 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Petőné Fórián Pálma jegyzőkönyvvezető
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés az Ártándon megrendezésre kerülő II. motoros találkozó
támogatására
Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Varga Róbert képviselőt
válassza meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással Varga Róbert
képviselőt választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés az Ártándon megrendezésre kerülő II. motoros találkozó
támogatására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket, észrevételeiket.

Kiss István képviselő: Mivel a találkozó Ártándon kerül megrendezésre, ezért úgy gondolja,
hogy ez öregbítené a község hírnevét, valamint a programokkal a lakosságot is
szórakoztatnák. Javasolja, hogy az egyesületet 50.000 Ft összeggel támogassák.
Varga Gézáné képviselő: Az egyesület nem helyi illetékességű, ezért nem javasolja a
támogatásukat. Véleménye szerint sokkal többe fog kerülni az önkormányzatnak, mint 50 000
Ft., gondolva a rezsi költségekre.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
86/2011. (V. 30.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss István képviselő javaslatát
megvitatta és a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület (Biharkeresztes, Damjanich u.
36., elnök Harsányi Csaba Biharkeresztes, Vas Gereben u. 2.) által, az Ártándi
Tófürdőn 2011. június 3-4-én megrendezésre kerülő „II. Határok Nélküli Motoros és
Családi Nap” elnevezésű rendezvényhez 50 000 Ft. összegű támogatást ítél meg a
2011. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. május 31.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.
K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző
Varga Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

