ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. MÁJUS 26-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
6/2015.
(V.
27.)
önkormányzati rendelet

Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

B1

7/2015.
(V.
27.)
önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

B4

25/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításáról

Z1

26/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Z1

27/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadásáról

D1

28/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

Ártánd Község Önkormányzatának2015. évi belső
ellenőrzési tervéről

D1

29/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

A 68/2014. (XII. 09.) számú Ákt. határozat hatályon kívül
helyezéséről

Z1

30/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok éves átfogó értékeléséről

C1

31/2015. (V. 26.) számú
ÁKt határozat

Pályázat benyújtásáról a Széchenyi u. felújítására

Határozatok:

önkormányzati

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-án – kedd– de.
11:30órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal ÁrtándIrodájában
megtartott nyilvánosüléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:Varga Róbertalpolgármester
Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné

pénzügyi irodavezető

BenkőSándor 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.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. ElőterjesztésÁrtánd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

2014.

Hivatal

évi

2014.

költségvetés

5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
6. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának2015. évi belső ellenőrzési tervére
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7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
8. Különfélék

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. ElőterjesztésÁrtánd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

2014.

Hivatal 2014.

évi

költségvetés

5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
6. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának2015. évi belső ellenőrzési
tervére
7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
éves átfogó értékelésére
8. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:

1. ElőterjesztésÁrtánd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzata 2014.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,Ártánd
Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szólóönkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetetelfogadásra javasolják.
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Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzat2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításával.
4jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben rögzített
szabályozók figyelembevételével a 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

15 707 E Ft-tal
16 166 E Ft-tal
E Ft-tal
278 651 E Ft-ban
292 868 E Ft-ban
14 217 E Ft-ban
E Ft
14 217 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
108521 EFt Működési költségvetés módosított kiadásai
25 716 E Ft Személyi juttatások
5 338 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
66 943 E Ft Dologi kiadások
7 922..E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
2602E Ft Egyéb működési célú kiadások
.........................E Ft - Lakosságnak juttatott támogatások
........................E Ft - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.........................E Ft - Működési célú pénzmaradvány átadás
.........................E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft - Működési célú támogatásértékű kiadás
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.........................E Ft - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.........................E Ft - Kamatkiadások
E Ft - Pénzforgalom nélküli kiadások

184 347 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................ E Ft

..........................E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
......................... E Ft

.........................E Ft
E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)

A R. 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1számú melléklete lép.
A R. 2.1.,2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1.,2.2. számú melléklete lép.
A R. 1.2.,1.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2,1.3. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2015. május 27. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. május 27. napján.

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e aBiharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. május 26.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
25/2015. (V. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. május 26.

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2014.

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. zárszámadásáról szóló tájékoztatót
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-ea Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. zárszámadásáról szóló tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. május 26.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
26/2015. (V. 26.) számú ÁKt határozat:
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. május 26.

4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

2014.

évi

költségvetés

Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásáról az előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás rendelettervezetételfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
278 129 E Ft Költségvetési bevétellel
200 848 E Ft Költségvetési kiadással
92 052 E Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4.mellékletek szerint fogadja el.
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(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2015. május 27. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet és azok módosításai.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. május 27. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző

8

5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 2014. évi
belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglalót elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-ea 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített
éves összefoglalót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései
alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. május 26.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2015. (V. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. május 26.

6. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának2015. évi belső ellenőrzési
tervére
Benkő Sándor polgármester: A képviselő- testület tagjai Ártánd Község
Önkormányzatának2015. évi belső ellenőrzési tervéről szólóelőterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzatának2015. évi belső ellenőrzési tervételfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-eÁrtánd Község Önkormányzatának2015. évi belső
ellenőrzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti I. számú alábbi határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv tartalmát
az alábbiak szerint határozza meg:
9

1. számú ellenőrzés
Pénzgazdálkodási jogkörök, (kötelezettség- vállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés
érvényesítés rendjének, ellátásának ellenőrzése
Cél: annak megítélése, hogy a folyamat a jogszabályok előírásainak megfelelően történik-e.
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentációs ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egységek: Ártánd Község Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja: 2015. június hónap
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. december 31.

4jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
28/2015. (V. 27.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1. számú ellenőrzés
Pénzgazdálkodási jogkörök, (kötelezettség- vállalás, utalványozás, pénzügyi
ellenjegyzés érvényesítés rendjének, ellátásának ellenőrzése
Cél: annak megítélése, hogy a folyamat a jogszabályok előírásainak megfelelően
történik-e.
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentációs ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egységek: Ártánd Község Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja: 2015. június hónap
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Benkő Sándor polgármester:Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-ea 68/2014. (XII.
09.) ÁKt határozat hatályon kívül helyezését, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 2. számú
alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2014. (XII. 09.) számú Ákt.
határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. május 26.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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29/2015. (V. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2014. (XII. 09.) számú Ákt.
határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. május 26.

7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselő- testület tagjai a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről szólóelőterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző:A Kormányhivatal hiánypótlásra hívta fel a Közös Hivatalt, hogy
módosítani szükséges a beszámolót. Ezért a képviselő-testületnek el kell fogadnia a
módosított beszámolót. Az elfogadott beszámoló újra megküldésre kerül a kormányhivatal
részére.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-ea gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati
feladatok éves átfogó értékelését, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati
feladatok 2014. évi éves átfogó értékelésére vonatkozó megállapításokat tudomásul vette, s az
észrevételek figyelembe vételével kiegészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről szóló előterjesztést a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

BenkőSándor polgármester
azonnal

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
30/2015. (V. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelésére
vonatkozó megállapításokat tudomásul vette, s az észrevételek figyelembe vételével
kiegészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékeléséről szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

BenkőSándor polgármester
azonnal
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8. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Széchenyi utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester:Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, melyet
ismertet. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket a pályázat benyújtásával
kapcsolatosan.
Karancsi Sándor képviselő: Egyetért a pályázat benyújtásával, elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Benkő Sándor polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A pályázati kiírás b,
alcéjla esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
14.233.144 Ft.
Az igényelt támogatás:
12.098.172 Ft.
Az önerő:
2.134.972 Ft.
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
31/2015. (V. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A pályázati kiírás
b, alcéjla esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

14.233.144 Ft.
12.098.172 Ft.
2.134.972 Ft.

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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K/3. Felvetések, hozzászólások
Karancsi Sándor képviselő: Az óvodában a játékok balesetveszélyesek, mikor kerülnek
kijavításra?
Benkő Sándor polgármester: Az óvoda egy hónapra bezár a nyári szünetben, és a Kft. elvégzi
az egészségügyi festést, illetve a játékok javítását. A homokozót feltöltik friss homokkal.

Mivel további 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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