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önkormányzati rendelet

a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
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a Keresztesi Lovagok ME részére – Határok Nélküli Motors
és Családi Nap - anyagi támogatásáról
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Határozat
47/2012. (V. 24.) ÁKt.
határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 24-én (csütörtök)
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Gulyásné Kovács Gabriella jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol: Varga Róbert képviselő
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 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 napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, az ügyrendi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A szabálysértésekről szóló törvény módosult, május 31-i adott
határidőt a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére. Három rendeletet érint, a
szabálysértési szankció szűnik meg. A rendelet-tervezetben olvasható, mely paragrafusok.
Kiss István bizottsági tag: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet.
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Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendelettervezetet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2000. (IX.18.) önkormányzati
rendelet 20. §-a hatályát veszti.

2. §

Az állattartásról szóló 9/2004. (IV.19.) önkormányzati rendelet 9. §-a hatályát
veszti.

3. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 9/2007. (VI.01.) önkormányzati rendelet 17. §-a hatályát veszti.

4. §

A rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.

Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 25. napján.
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
2. Különfélék
K/1. Előterjesztés a III. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
Benkő Sándor polgármester: Mint a képviselők előtt ismeretes, június 1. és 2. napján került
megrendezésre a III. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesület szervezésében, az Ártándi Tó-Fürdőnél. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az
önkormányzat számláján elkülönülten kezelik a beérkező támogatásokat és az ezzel
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kapcsolatos felmerülő kiadásokat. A képviselő-testület az elmúlt évben is támogatta a
rendezvényt. Javasolja, hogy 50.000 Ft-ot biztosítsanak a rendezvény megszervezésére.
Kiss István képviselő: Kétségei vannak afelől, hogy ez nem kerül-e többe az
önkormányzatnak, használják az áramot, stb.
Benkő Sándor polgármester: Aggregátort fognak használni, így az önkormányzatnak nem
került többletköltségbe. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal,
hogy az önkormányzat 50.000 Ft-ot biztosítson a rendezvény lebonyolítására.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2012. (V. 24.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesületet, az Ártándi Tófürdőn 2012. június 1. és 2. napján megrendezésre kerülő,
III. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezésére 50 000 Ft, azaz
ötvenezer forint támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. május 25.

Benkő Sándor polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését bezárt,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
Kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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