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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 30-án –kedd –
du. 14:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Varga Gézáné
Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Élesné Tóth Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Kiss István

képviselő

Bekő 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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
2. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1.

E
lőterjesztés szociális
benyújtására

célú

tüzelőanyag

vásárlásához

kapcsolódó

pályázat

kapcsolódó

pályázat

2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Előterjesztés szociális
benyújtására

célú

tüzelőanyag

vásárlásához

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri a képviselőtestület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló alábbi
határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 130 m3 keménylombos tűzifa
igénylésére, és biztosítja a szállítási költségek kifizetését a 2014. évi költségvetés terhére.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tűzifa
támogatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2014. október 03. támogatási igény benyújtására
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
47/2014. (IX. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 130 m3
keménylombos tűzifa igénylésére, és biztosítja a szállítási költségek kifizetését a 2014.
évi költségvetés terhére. Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja
továbbá, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személyektől
ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. október 03. támogatási igény benyújtására

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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