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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 26-án, hétfőn
8.00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
soron következő nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Árgyelán Marianna jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, vendégek:
Farkas Lajos
Tiszó Sándorné

könyvvizsgáló
pénzügyi irodavezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyetértenek-e a javaslattal.

Varga

Róbert

képviselőt

javasolja.

Kéri,

szavazzanak,

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
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4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
5. Különfélék
Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Benkő Sándor polgármester: A két ülés között az alábbi eseményeken vett részt:
- A településen élő 91 éves idős embereket köszöntötte,
- Összeírásra kerülnek a hulladékgyűjtő edények, az egyedül élők kisebb edényzetet kapnak,
- Kistérségi Társulási ülésen vett részt,
- T-Mobile torony fejlesztése folyik Ártándon, optikai kábelt kapcsolnak be, felgyorsítva az
internet és a telefonálási lehetőséget,
- Az E.ON biztonságvédelmi fametszést végez a településen,
- A közfoglalkoztatási pályázatok írása folyamatosan történik,
- Katasztrófavédelmi képzésen vett részt az alpolgármester asszony. Ártánd település 6 fővel
képviseltette magát,
- Állampolgársági eskü,
- Az óvoda épületénél általános karbantartást végeztek,
- Az önkormányzat kertjéből folyamatosan történik a betakarítás.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a különfélékben tájékoztatja a képviselő-testület
tagjait.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
122/2011. (IX. 26.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta fontosabb intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. szeptember 26.
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2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
123/2011. (IX. 26.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2011. augusztus 31.
napján aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. szeptember 27.

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy a jelenlegi pénz állománya mennyi?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Tájékoztatásként elmondja, hogy az elszámolási
számlán 6.230e Ft van, az iparűzési adó esetében 4.741e Ft az adóbevétel. Jelentősebb még a
gépjárműadó, ami 1.325 e Ft. Összesen 12MFt van a számlán, takarékos gazdálkodást mutat.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet
módosításával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló módosított 1987. évi
XI. törvény 10. § a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben
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rögzített szabályozók figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata a
2/2011. (II.
17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
76 498 E Ft Költségvetési bevétellel
81 498 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:

5 339 ezer Ft-ban,
16 514 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadás összegét:

10 409 ezer Ft-ban,

- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:

23 774 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,
79 787 ezer Ft-ban,
79 787 ezer Ft-ban,
20 779 ezer Ft-ban,

2 972 ezer Ft-ban,

költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közcélú és közhasznú létszám:

33 főben
25 fő)

állapítja meg.”
A R.2. § (1)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„2. §
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(5)
(6)

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép.
A R. 7/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1. számú melléklete lép.
A R. 7/1/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/a. számú melléklete lép.
A R. 7/1/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/c. számú melléklete lép.
A R. 7/1/g. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/g. számú melléklete lép.
A R. 7/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/2. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
3. §

Az önkormányzat a kiadások között 2 972 e Ft általános tartalékot tervez.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. szeptember 27. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző
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4. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2011.

évi

költségvetésének

I.

félévi

Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Kiss István képviselő: Kéri, hogy a képviselő-testületi ülés Meghívóján a napirendi pontoknál
legyen feltüntetve, hogy a testületi anyag e-mailen lett elküldve.
Kérdése Farkas Lajos könyvvizsgálóhoz, hogy milyen menetrend szerint történik a
könyvvizsgálásnál a munka folyamata?
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Van egy könyvvizsgálati munka, amit év végén kell elkészíteni.
Félévkor és háromnegyed évkor, éves költségvetési koncepció készítéskor illetve a
költségvetésnek a készítésekor csak véleményt mond azokról a dolgokról, elemzések alapján,
ami a képviselő-testület elé előterjesztésre kerül. Megnézi, hogy a beszámolók a jogszabályok
előírása szerint vannak-e elkészítve. Év végén az éves költségvetési koncepcióról és a fél éves
gazdálkodásról kell véleményt mondani. Lezáratlan anyagot nem kell könyvvizsgálni.
Minősítést lezárt anyagról lehet adni, év végén.
Benkő Sándor polgármester: Megköszöni a pénzügyi iroda dolgozóinak és a könyvvizsgáló
úrnak a munkáját.
Varga Gézáné képviselő:
Kérdezi, hogy a dologi kiadásoknál mire lett elköltve 152 Eft? Szivattyú karbantartás és
csapvásárlás 120 Eft.
- Az egyéb szociális ellátásoknál a támogatás értékű működési kiadás mit takar?
- A Könyvtár és Kultúrház esetében miért ilyen magas a dologi kiadás?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A temetőnél a megbízási szerződés alapján kapott
összeg kerül kifizetésre.
Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy feltörték a
szivattyús házat, levették a palatetőt, elvitték a szivattyút és a csaptelepet, így ezért kellett új
szivattyút és felszerelést kellett vásárolni, hogy a temető üzemelni tudjon.
Kiss István képviselő: Véleménye szerint drágán lett vásárolva a szivattyú és a csaptelep.
Benkő Sándor polgármester: Varga Miklós volt megbízva, hogy rendbe tegye a temető
vízellátási rendszerét. A karbantartási munkából adódó feladatok a számlán a jövőben
tételesen kerülnek feltüntetésre.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy a 70 eFt értékben vásárolt virágok hova lettek ültetve?
Benkő Sándor polgármester: Az önkormányzat parkját ültették be a vásárolt virágokkal,
amelynek 80 Ft volt darabja.
Kiss István képviselő: Nagyon soknak tartja a számlán feltüntetett árakat és a telefonszámlát
is.
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Benkő Sándor polgármester: A kolleganőnek kötelessége az ügyfelek kiértesítése az
állampolgársági esküre való jelentkezésre. Nagy költségvetése van a honosítási eljárásnak, az
Ártándi önkormányzat képtelen többet befogadni. A fiatalabb generáció értesítése e-mailen
keresztül történik, az idősebbeket csak telefonon tudják elérni.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy a gyorshajtási büntetést miért az önkormányzat fizeti ki?
Benkő Sándor polgármester: A Kenézy Gyula Kórházba kellett szállítani egy beteget.
Átalakítás alatt volt a hátsó bejárati út ahol kitettek egy táblát.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az önkormányzat tulajdonában van a gépkocsi használata, így a
gyorshajtási bírságot az önkormányzat fizeti meg.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az Ügyrendi Bizottság azért jött össze, hogy a temetővel
kapcsolatos kérdéseket megtárgyalja. A képviselő-testület döntött úgy, hogy az előzetes
eljárást az Ügyrendi Bizottságra bízza. Volt egy megbeszélés, ami nem zárult határozattal.
Mindegyik vállalkozótól árajánlatot kellett bekérni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság már tárgyalta a temető
üzemeltetésével kapcsolatos kérdést.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A környéken lévő vállalkozókat kellene preferálni. A három
vállalkozó részére a kötelezően ellátott feladatokat összeírja és ha az elfogadást nyert azt
írásban ki kell küldeni a vállalkozóknak. Adni kell egy határidőt, hogy tegyék meg az
árajánlatot. Az Ügyrendi Bizottságnak döntési joga van, hogy élni kíván-e a lehetőséggel,
hogy tárgyalni kívánja- e a temető kérdését.
Benkő Sándor polgármester: A következő testületi ülésen jelen lesz a három vállalkozó. Az
Ügyrendi Bizottság tárgyalni kívánja a temető kérdést.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A temető működtetési feladat 2010. decemberi
megbízás díja átcsúszik 2011-re. Ez a tavalyi évben is problémát okozott.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Minden decemberi számfejtés a következő év elejét terheli. A
kifizetés havonta történik.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A 2. negyedév ki van fizetve, így teszi ki a 280 EFt-ot.
A támogatás értékű működési kiadás az önkormányzatok felé kerül kiadásra. A Kistérség felé
a szociális feladatok ellátása lett megfizetve. A honosításra semmilyen forrást nem kap az
önkormányzat. A dologi kiadások biztosítását az önkormányzat vállalta, a könyvelés és a
bérek nyomtatására rengeteg papírt kell használni. Drága lapnyomtatók vannak. A MÁK a
béreket e-mailen teszi fel, így azokat a dolgozóknak ki kell nyomtatni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Több lesz a dologi kiadás.
Benkő Sándor polgármester: A pályázat miatt kell költségvetést készíteni. A költségvetésben
betervezésre került összeg megtakarításra kerül az önkormányzat részéről.
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Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető. Az érdekeltségnövelő támogatásnál a Határátkelőhely
támogatására 716 EFt-ot kapott az önkormányzat. Jelenleg a tartalék összege közel 3 MFt.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy jogi mérnöki tanácsadói díjat mire fizet az
önkormányzat?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi kötelező
feladatok, oktatás díja.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy mit takar a postai közreműködési díj?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Kifizetési utalványok, levél feladás, postai szolgáltatás.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy eljárási bírságot miért fizetett az Ártándi
önkormányzat?
Benkő Sándor polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Vízügyi felügyelőség adott ki egy
bírságot az önkormányzat felé az elmulasztott vízjogi engedély megkérése miatt.
Kiss István képviselő: A mobiltelefonok fenntartásáról kér tájékoztatást.
Benkő Sándor polgármester: A gépkocsivezetőnek és a településőrnek 1-1 db feltöltős
telefonja van, és ezen kívül van még 2 db előfizetéses. A Kultúrházban az internet a vezetékes
telefon rendszerről működik. A Könyvtárban és a Művelődési Házban vezetékes telefon
készülék van. A telefon alapdíj költsége 28EFt és ehhez az összeghez van hozzáadva a
beszélgetés.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az intézményi telefonok is benne vannak, az önkormányzati
számlákon fel vannak tüntetve.
Kiss István képviselő: A temető visszavásárlásával kapcsolatban kér tájékoztatást.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ismerteti a körjegyző asszony levelét.
Benkő Sándor polgármester: Mivel az ingatlan nem az önkormányzattól lett megvásárolva,
elbirtoklásról nem lehet szó.
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:
124/2011. (IX. 26.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
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A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű
és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. szeptember 26. és folyamatos

Benkő Sándorpolgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a könyvvizsgálói
jelentést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
125/2011. (IX. 26.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd Község Önkormányzat 2011.
I. félévi beszámolójának könyvvizsgálói véleményéről szóló jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

K.m.f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző
Varga Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő
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