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2012. SZEPTEMBER 27-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
12/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet

az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

J1

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról

C5

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

Határozatok:
67/2012. (IX. 27.) ÁKt.
határozat
68/2012. (IX. 27.) ÁKt.
határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én –
csütörtök - 15:30 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala jegyzői
irodájában megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Kiss István, Varga Gézáné

polgármester
alpolgármester
helyi képviselők

Dr. Nagy Csaba

mb.jegyző

Igazoltan távol: Varga Róbert helyi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket. 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. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4. Különfélék
Napirendek tárgyalása:
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1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Benkő Sándor polgármester: A két ülés közötti időszak - települést érintő - legfontosabb
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről az alábbi jelentést
teszi:
 A buszváró térkövezése megtörtént.
 Kerékpárúttal kapcsolatos EURO számla megnyitása megtörtént. Kisajátítással
kapcsolatos ügyvédi költség 30 %-a a jövő héten átutalásra kerül.
 Közmunkához kapcsolódó eszközöket vittek el betörés során. A rendőrséggel és a
biztosítóval felvette a kapcsolatot.
 Vodafone bérleti díj első félévi része átutalásra került. Javasolja térfigyelő kamerák
elhelyezésére kb. 500 eFt felhasználását. Javaslatot vár az elhelyezésre.
Kiss István képviselő: Több kamera felszerelését javasolja. Varga Róbert képviselőnél meg
lehet nézni, hogyan működik.
Benkő Sándor polgármester: Hat kamerára árajánlatot kér.
Kiss István képviselő: Akár 1 MFt-ot is költhet rá a falu. Ne bóvlit telepítsenek.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri
jelentéseket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2012. (IX. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:
2.

Benkő Sándor polgármester
2012. szeptember 27.

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

Benkő Sándor polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az adóbevételek aktuális alakulását ismerteti.
Összesen kb. 20 MFt van az elszámolási számlán. Szállítói számla elmaradás nincs.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a pénzügyi
helyzetről szóló tájékoztatót.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2012. (IX. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. augusztus 31. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 27.
3.

Előterjesztés az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Ismerteti a jogszabályi kötelezettséget.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az állattartásról
szóló rendelet módosításával.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (4)
bekezdése, a 4. §-a és 1. melléklete hatályát veszti
2. §
E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.

Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. szeptember 28. napján.

dr. Nagy Csaba
mb.jegyző

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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