ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. DECEMBER 15-I
NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
12/2015. ( XII.16.)
önkormányzati rendelet

Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól
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13/2015. (XII.16.)
önkormányzati rendelet

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

I5

56/2015. (XII.15.) számú
ÁKt határozat

Ártánd Község Önkormányzatának
ellenőrzési tervéről

belső

D1

57/2015. (XII.15.) számú
ÁKt határozat

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
munkatervéről

Z1

58/2015. (XII.15.) számú
ÁKt határozat

Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásáról

Z1

59/2015. (XII.15.) számú
ÁKt határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosításáról

Z1

Határozatok:
2016.

évi

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 15-én – kedd –
de. 10:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Pénzes Attila 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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
2. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési
tervére
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
munkatervéhez
5. Előterjesztés Járási Esélyteremtő Programterv elfogadására
6. Különfélék
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
2. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési
tervére
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
munkatervéhez
5. Előterjesztés Járási Esélyteremtő Programterv elfogadására
6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzat 2016.
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
vonatkozó előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Ártánd
Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló
rendeletet elfogadását javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzat a 2016. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 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
12/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
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Ártánd Község Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ártánd Község Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő
valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Ártánd Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2016. január
1-jétől a 2016. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Ártánd Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosított előirányzatainak
szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2016. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2016. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. december 16.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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2. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) 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, elfogadásra
javasolják a rendelet módosítását.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosítását.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a települési hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények:
a) 120 literes gyűjtőedény
b) 240 literes gyűjtőedény
c) 1100 literes gyűjtőedény
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a) bekezdése alapján a
természetes személy ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter
űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
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természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybe vételével
kívánja a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az
ingatlanhasználó a Korm. rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes
gyűjtőedény használatával teheti meg. Ha az arra jogosult ingatlanhasználó a 60 vagy 80 liter
űrmértékű gyűjtőedénynek megfelelő szolgáltatást választja, az ingatlanhasználót nem 120
literes, hanem 60 vagy 80 literes gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési
kötelezettség. Az önkormányzat az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja,
amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen lévő ingatlanban kizárólag egyedül él és ott
más személy sem bejelentett lakóhellyel sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.
2. §
A rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:
120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, azonban a 60 liter
űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter
űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
d) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák
szája beköthető legyen.

a)

3. §
A rendelet 12. § - a a következő (7) bekezdéssel egészül ki.
Az ingatlanhasználó az ingatlanban élők számától függően az alábbi űrmérték után fizeti a
szolgáltatási díjat:
-

1 fő esetében legalább 60 liter
2 fő esetében legalább 80 liter
3 fő és további személyek esetében 120 liter
4. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, s a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. december 16. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési
tervére
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, Ártánd
Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési terv tartalmát
az alábbiak szerint határozza meg:
1.

számú ellenőrzés

Feladatalapú, kötött felhasználású állami támogatások igénylésének, felhasználásának, évközi
elszámolásának folyamata
Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a 2016. évi állami támogatásigénylés megalapozott
volt-e, az évközi felhasználás elszámolása jogszerűen alátámasztja-e? Eszközöltek-e
korrekciókat, az első félévben?
Ellenőrzés tárgya: a 2016. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata.
Ellenőrzési időszak: 2016. év
Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyi ellenőrzés
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, esteti vizsgálat
Érintett szervezeti egység: Ártánd Község Önkormányzata
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Feladat végrehajtás időpontja: 2016. III. n.é., 5 ell. nap
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. december 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56/2015. (XII. 15.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1.

számú ellenőrzés

Feladatalapú,
kötött
felhasználású
állami
támogatások
igénylésének,
felhasználásának, évközi elszámolásának folyamata
Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a 2016. évi állami támogatásigénylés
megalapozott volt-e, az évközi felhasználás elszámolása jogszerűen alátámasztja-e?
Eszközöltek-e korrekciókat, az első félévben?
Ellenőrzés tárgya: a 2016. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata.
Ellenőrzési időszak: 2016. év
Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, helyi ellenőrzés
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Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, esteti vizsgálat
Érintett szervezeti egység: Ártánd Község Önkormányzata
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Feladat végrehajtás időpontja: 2016. III. n.é., 5 ell. nap
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. december 15.

4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
munkatervéhez
Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi
munkatervéről szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzata 2016. évi munkatervét elfogadásra javasolják a Képviselő-testület
számára.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. december 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
57/2015. (XII. 15.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét - a
melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. december 15.
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Melléklet az 57/2015. (XII. 15.) számú ÁKt határozathoz:
ÁRTÁND KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. ÉVI MUNKATERVE
JANUÁR
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző
Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájának
értékelésére
Előadó: Benkő Sándorné könyvtáros, közművelődési szakember
Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: könyvtáros, közművelődési szakember
FEBRUÁR
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításához
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló ../2015. (II. ...) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző,
Előterjesztés 2015. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Előadó: Benkő Sándor polgármester
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ÁPRILIS
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat
elfogadására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)

2016. évi

közbeszerzési

tervének

Előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
Előadó: Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, rendőrkapitány
Feketéné Bartha Edit r. alezredes, őrsparancsnok
Dr. Péter Sándor r. ezredes határrendészeti kirendeltség vezető
MÁJUS
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadáshoz
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
JÚNIUS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosításához
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ….2016. (…….)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi ….
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
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JÚLIUS - AUGUSZTUS
Képviselő-testületi ülés nincs tervezve.
SZEPTEMBER
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2017. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Benkő Sándor polgármester

NOVEMBER
Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
Előterjesztés az Ártándi Falugondnoki Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra
Előadó: Benkő Sándor polgármester
Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Benkő Sándor polgármester

DECEMBER
Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megalapozó
rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
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Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Benkő Sándor polgármester
Előterjesztés Ártánd Község Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester
Közmeghallgatás
Előadó: Benkő Sándor polgármester
5. Előterjesztés Járási Esélyteremtő Programterv elfogadására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP - 1.A.3. - 2014 - 2014 – 0079
azonosító számú, „Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében – a Berettyóújfalui járás
területén” című projekt keretében a Járási Felzárkózási Kerekasztal által, a Berettyóújfalui
járás 24 települési önkormányzatával valamint számos partnerszervezettel való
együttműködés során kidolgozott, a Berettyóújfalui járásra a 2014-2020 közötti uniós
tervezési ciklusra vonatkozó esélyegyenlőségi stratégiát megfogalmazó Járási Esélyteremtő
Programtervet elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2015. december 15.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
58/2015. (XII. 15.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP - 1.A.3. - 2014 - 2014 –
0079 azonosító számú, „Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében – a
Berettyóújfalui járás területén” című projekt keretében a Járási Felzárkózási
Kerekasztal által, a Berettyóújfalui járás 24 települési önkormányzatával valamint
számos partnerszervezettel való együttműködés során kidolgozott, a Berettyóújfalui
járásra a 2014-2020 közötti uniós tervezési ciklusra vonatkozó esélyegyenlőségi
stratégiát megfogalmazó Járási Esélyteremtő Programtervet elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2015. december 15.
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6. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosításához
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a közös önkormányzati hivatal 2015.
évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megkapták. Kéri mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. december 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2015. (XII. 15.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. december 31.

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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