ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. SZEPTEMBER 21-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
39/2016. (IX. 21.) számú
ÁKt határozat
40/2016. (IX. 21.) számú
ÁKt határozat
41//2016. (IX. 21.) számú
ÁKt határozat

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
igényelhető támogatás benyújtásáról
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről

Z1

A15

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-én – szerda
– de. 08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, 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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
2. Előterjesztés
benyújtására

szociális

célú

tüzelőanyag

vásárlásához

kapcsolódó

pályázat

3. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
4. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
3. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
4. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. A pályázatot 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a képviselő-testület határozatot
fogadjon el a pályázat benyújtásáról. A támogatás elnyerése nélkülözhetetlen az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosításához.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Róbert alpolgármester: Nagyon jónak tartja a pályázatot.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati
javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2016. (IX. 21.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. szeptember 30.

2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a pályázatot legkésőbb 2016. október
3. napjáig lehet benyújtani. A maximális mennyiséget szeretnék megpályázni.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
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költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás
5/b pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi átlagos
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év
feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a maximálisan igényelhető, összesen 102
m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Ártánd Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat
benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 129 540,- Ft.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30. támogatási igény benyújtására
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2016. (VII. 14.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint kiírt
felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/b pontja alapján pályázatot
nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi
átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a
maximálisan igényelhető, összesen 102 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be
pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
Ártánd Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 129 540,- Ft.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. szeptember 30. támogatási igény benyújtására

3.Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Nevezett vállalja a tisztséget és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.
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Amennyiben megválasztására sor kerül, esküt tesz.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület a Helyi Választási
Bizottság póttagját az alábbiak szerint választja meg:
Póttag:
NÉV
Takács István

LAKCÍM
Ártánd, Kossuth u. 2.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
dr Juhász Marica HVI vezető, Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
41/2016. (IX. 21.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási
Bizottság tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület a
Helyi Választási Bizottság póttagját az alábbiak szerint választja meg:
Póttag:
NÉV

LAKCÍM
Ártánd, Kossuth u. 2.

Takács István

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a
szavazatszámláló bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

dr Juhász Marica HVI vezető, Benkő Sándor polgármester
azonnal és folyamatos

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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