ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. MÁRCIUS 17-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
18/2014. (III.17.)
ÁKt határozat
19/2014. (III. 17.)
ÁKt határozat
20/2014. (III.17.)
ÁKt határozat
21/2014. (III.17.)
ÁKt határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló
elfogadásáról
A Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről, póttagjának
megválasztásáról
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C8
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 17-én – hétfő –
de. 8:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

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.
Javasolt napirendi pont:
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 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
4. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére, póttagjának megválasztására
5. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. 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
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3. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
4. Előterjesztés a
megválasztására

Helyi

Választási

Bizottság

kiegészítésére,

póttagjának

5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri tegyék
fel kérdéseiket.
Kiss István képviselő: A Tamota Néptáncegyüttest Segítő
utófinanszírozott pályázatnák megvalósítása után érdeklődik.

Közhasznú Egyesület

Benkő Sándor polgármester: Elmondja, hogy a Tamota Néptáncegyüttest Segítő Közhasznú
Egyesület utófinanszírozott pályázatnák megvalósítása érdekében az Egyesület a pályázat
lebonyolításához 1.792.185 Ft támogatás megelőlegezési hitelt vett igénybe a Hajdú Takarék
Takarékszövetkezettől, 2014. szeptember 30-ig. A Képviselő-testület a hitel fedezetére az
Ártánd Község Önkormányzat egyéb elkülönített számlán 1.792.185 Ft fedezetet biztosít. A
Képviselő-testület felhatalmazta a bankszámlaszerződés aláírására.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentést, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2014. március 17.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
18/2014. (III. 17.) 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:

Benkő Sándor polgármester
2014. március 17.
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2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A beszámolót a képviselők megkapták. Nagyobb összegek
érkezése várható az Államkincstártól, illetve a kerékpárút önrészének finanszírozásából. Kéri,
mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatosan.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
község pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló 2014.
január és február havi tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2014. március 17.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
19/2014. (III. 17.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló 2014. január és február havi tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. március 17.

3. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. Kéri
tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2013. évi éves átfogó értékelését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
20/2014. (III. 17.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2013. évi éves átfogó értékelését a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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4. Előterjesztés a
megválasztására

Helyi

Választási

Bizottság

kiegészítésére,

póttagjának

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Miután az Ártánd Helyi Választási Bizottság egyik póttagja lemondott, s így egy póttag
maradt, szükség van a HVB kiegészítésére. A jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője
javasolta, hogy a Helyi Választási Bizottság póttagjának Réz Zoltán Jánosné Ártánd, Arany
János u. 25.. szám alatti lakost válassza meg a képviselő-testület.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
póttagjára tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §szerint az alábbiak szerint elfogadta:
Póttag: Réz Zoltán Jánosné Ártánd, Arany János u. 25. szám alatti lakos
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott póttagtól a határozat melléklete szerinti esküt a
Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül vegye ki.
Felelős:
HVI vezető, polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
Melléklet a …. (III. 17.) ÁKt számú határozathoz:
Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a Helyi Választási
Bizottsági) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
21/2014. (III. 17.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási
Bizottság póttagjára tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban:
Ve.) 23. §- alapján az alábbiak szerint elfogadta:
Póttag: Réz Zoltán Jánosné Ártánd, Arany János u. 25. szám alatti lakos
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott póttagtól a határozat melléklete szerinti
esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos
Melléklet a 21/2014. (III. 17.) ÁKt számú határozathoz:

Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a Helyi Választási
Bizottsági) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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