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Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Kiss István képviselőt válassza
meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással Kiss István
képviselőt választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások költségeinek
meghatározására
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadásához
3. Különfélék
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Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások költségeinek
meghatározására
Benkő Sándor polgármester: A bizottság megtárgyalta a képviselő-testületi ülés anyagát. Kéri
a bizottság elnökét, mondja el véleményét.
Varga Róbert képviselő: A bizottság javasolta elfogadásra.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2011. (II. 16.) ÁKt. határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testülete Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmény Ártánd községre vonatkozó költségvetésével az alábbiak szerint egyetért:
a) a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények Ártándra vonatkozó 2011. évi
részköltségvetése bevételét 4 341 374 Ft összegben,
b) kiadását: 4 341 374 Ft összegben,
c) 2010. évről áthúzódó kifizetések mértékét 223 261 Ft összegben,
d) a 2011. évi önkormányzati hozzájárulás mértékét 847 441 Ft összegben,
e) a munkaszervezet működési költségeihez való hozzájárulás mértékét 100 000 Ft
összegben fogadja el.
2. A képviselő-testület felkéri a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérési Társulása
Munkaszervezetének vezetőjét,
a) hogy az önkormányzati hozzájárulás mértékének csökkentése érdekében tegyen
intézkedéseket, s a csökkentésről szóló előterjesztést 2011. július 15. napjáig
terjessze Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa elé.
b) hogy a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények vezetőjének adjon
utasítást a házi segítségnyújtás területén az ellátotti létszám 2011. március 31.
napjáig történő megnövelésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. február 16.

2. Előterjesztés Ártánd
elfogadásához

Község

Önkormányzat

2011.

évi

költségvetésének

Benkő Sándor polgármester: A költségvetést a bizottság megtárgyalta, a módosításokkal
elfogadásra javasolja.
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Varga Róbert képviselő: A Bizottság Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetését
a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve
a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről)
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés címrendje
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő költségvetési szervek külön-külön
alkotnak egy-egy címet:
- Ártánd Községi Önkormányzat
- Községi Konyha
- Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtár
alcímet alkotnak
Ártánd Község Önkormányzatán belül:
-

Önkormányzati igazgatás

-

Szennyvíz, gyűjtése, kezelése

-

Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

-

Óvodai nevelés

-

Óvodai intézményi étkeztetés

-

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
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-

Önkormányzati szociális támogatások

-

Egyéb szociális ellátás

-

Közfoglalkoztatás

-

Köztemető,- fenntartás és működtetés

A címrendet a költségvetési rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
73.445 E Ft Költségvetési bevétellel
78.445 E Ft Költségvetési kiadással
5.000 E Ft Költségvetési hiánnyal
korrigálva az előző évi
pénzmaradvánnyal
0 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg
állapítja meg.
Ezen belül:
-

a felhalmozási célú bevételt:
a felhalmozási célú kiadást:
ebből: - a beruházások összegét:
- a felújítások összegét:
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
a munkaadókat terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

5 324 ezer Ft-ban,
16 514 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadás összegét:

10 409 ezer Ft-ban,

- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:

23 265 ezer Ft-ban,

- tartalékok összegét:
-

1 711 ezer Ft-ban,
1 711 ezer Ft-ban,
836 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
875 ezer Ft-ban,
76 734 ezer Ft-ban,
76 734 ezer Ft-ban,
20 722 ezer Ft-ban,

költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közcélú és közhasznú létszám:

500 ezer Ft-ban,
33 főben
25 fő)

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a
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finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel
– mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a
képviselő-testület.
(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. számú melléklet
alapján hagyja jóvá.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti
részletezését az 4. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat nem tervez.
(3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú
melléklete szerint.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségeket az adott évi költségvetés elfogadásakor nem
tervez.
(5) Az önkormányzat hiteleket nem nyújtott.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. számú melléklet szerint.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem tervez.
(9) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és
az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a
7/1.,
7/1.a.,.....7/1.j , 7/2.,7/3.számú mellékletek szerint.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét
havi bontásban a 8. számú. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a kiadások között 500 E Ft általános tartalékot tervez.
(13) Az önkormányzat a kiadásai között céltartalékot nem tervez.
(14) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg.
5. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
6. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri
az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
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7. §
A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.
8. §
(1) Az ideiglenesen szabad pénzeszköz betétként történő elhelyezésére a polgármester
jogosult.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatottak illetményét a köztisztviselői
törvény, a közalkalmazotti törvény illetve a munka törvénykönyve szerinti mértékben
határozza meg.
A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.
A közalkalmazottak besorolását a közalkalmazotti illetménytábla és a minimálbér
függvényében kell meghatározni.
A munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak alapján a minimálbér78.000 Ft,
középfokú végzettség esetén 94.000 Ft.
(3) Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria juttatásának
részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat
teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000 Ft cafetéria
keretet állapít meg.
A megállapított keret tartalmazza a kapcsolódó közterheket is.
9. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok)
felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján,
– az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év
február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési
rendelet módosítását.
10. §
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és
takarékos felhasználását.
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11. §
(1) Valamennyi önállóan működő költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével - illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
12. §
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga
után.
13. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe
vételével valamennyi önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső
kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési
szervek belső ellenőrzését.
14. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2011.évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló 14/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2011. február 17. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző
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3. Különfélék
3.1. Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy
Közfoglalkoztatás szervezői pályázatot írtak ki, amelyhez felsőfokú végzettség
szükséges. A Munkaügyi Központ megküldte a listát, mely szerint Simkó Attila
felelne meg a feladat elvégzésére. 6 hónapra és 6 órás munkaidőben történne a
foglalkoztatás, 100%-os támogatottsággal.
Kiss István képviselő: Milyen feladatot látna el?
Benkő Sándor polgármester: Munkavezetőként lenne alkalmazva. A pályázat
elbírálásához testületi döntés szükséges.
3.2. Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a
közelgő március 15-i ünnepség megrendezését. Az ünnepség március 13-án,
vasárnap lenne megtartva. Az egyházi Istentisztelet után a Művelődési Házban
ünnepség lenne tartva majd ezt követően, történne a koszorúzás a Polgármesteri
Hivatalnál és az Óvodánál. A Polgármesteri Hivatalnál Pálné Fazekas Irén
alpolgármester koszorúzna Varga Gézáné képviselő asszonnyal. Az Óvodánál pedig
Kiss István és Varga Róbert képviselő. Az önkormányzat biztosítja a koszorút.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.
K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző

Kiss István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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