ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. OKTÓBER 6-I

RENDKIVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
42/2016. (X. 06.) számú
ÁKt határozat

A KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció szerint
benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról

Z1

43/2016. (X. 06.) számú
ÁKt határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
költségvetésének módosításáról

B1

Hivatal

2016.

évi

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 06-án – csütörtök
– de. 11:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Szegedi László

képviselő

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. Tájékoztató a KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció szerint benyújtandó
képviselőtestületi felhatalmazásról
2. Előterjesztés Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

3. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Tájékoztató a KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció szerint
benyújtandó képviselőtestületi felhatalmazásról
2. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös
költségvetésének módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

3. Különfélék
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1. Tájékoztató a KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukció szerint
benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. A
felhatalmazás megadásához szükséges a közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselőtestületei mindegyikének a határozata arról, hogy a képviselő - testület felhatalmazza a közös
hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét arra, hogy a közös
önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a támogatási kérelem pozitív
elbírálása esetén a kedvezményezteti kötelezettségeket teljesítse.
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 határozatot hoz annak érdekében, hogy
Ártánd Község Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 114. § - ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016
(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint -az önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza Biharkeresztes
város, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét,
hogy az önkormányzat nevében a
KÖFOP - 1.2.1-VEKOP - 16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Ártánd Község Önkormányzata,
nevében és javára.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2016. (X. 06.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében,
hogy Ártánd Község Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 114. § - ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint -az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget
tehessen, melyben felhatalmazza Biharkeresztes város, mint a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat
nevében a KÖFOP - 1.2.1-VEKOP - 16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási
kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Ártánd Község Önkormányzata, nevében és
javára.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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2.

Előterjesztés Biharkeresztesi Közös
költségvetésének módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2016. (X. 06.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. október 31.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Benkős Sándor polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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