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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-án – hétfőn
– 13:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
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.
Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Pálné Fazekas Irén
alpolgármestert válassza meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással Pálné Fazekas
Irén alpolgármestert választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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 háromnegyed éves
végrehajtásáról
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat körjegyzőségi feladatok ellátásához
való hozzájárulás 2011. háromnegyed éves felhasználásáról szóló tájékoztatóhoz
6. Előterjesztés a Bocskai István Oktatási Központ, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatáshoz
7. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
8. Előterjesztés a
meghatározására

2011.

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

9. 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 közötti időszak jelentősebb eseményei:
- Állampolgársági eskü,
- Kistérségi Társulási ülésen vett részt,
- Vírusirtó szoftver megvásárlása és feltelepítése,
- a település részt vesz a START munkaprogramban,
- 2 család gyermekszületési, 3 fő házasságkötési és 1 fő temetési segélyben részesült.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri beszámolót.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
157/2011. (XI. 28.) 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. november 28.
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2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Tájékoztatásként elmondja, hogy Ártánd Község
Önkormányzat jó anyagi körülmények között gazdálkodik. Hitelfelvétel nem történt. Az
adóbevételek kedvezőek. A pályázatok elkészítéséhez kellő önerő áll rendelkezésre.
Kiss István képviselő: Megköszöni a tájékoztatást a pénzügyi iroda vezetőjének.
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:
158/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2011. október 31. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 28.

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 a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ártánd Község Önkormányzata
8/2011. (XI. 29.) 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:
76 831 E Ft Költségvetési bevétellel
81 831 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:

24 107 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,
80 120 ezer Ft-ban,
80 120 ezer Ft-ban,
20779 ezer Ft-ban,

költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közcélú és közhasznú létszám:

2 972 ezer Ft-ban,
33 főben
25 fő)

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

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/g. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/g. 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. november 29. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző

6

4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Varga Róbert képviselő: Kérdezi, hogy december hónapban milyen nagyságrendű kiadás vár
az önkormányzatra?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A start munkaprogram keretében történő
közfoglalkoztatás a településen gesztorsággal működik, Biharkeresztes Város Önkormányzata
finanszírozza. Kiadást nem jelent az Ártándi önkormányzat részéről.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: 80%-ban teljesültek a bevételek. 5 MFt-os költségvetési
veszteség, hiány volt tervezve. Több mint 8 MFt-os költségvetési többlet van.
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:
159/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
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. november 30.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a könyvvizsgálói
jelentést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
160/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd Község Önkormányzat
2011. I.-III. negyedévi beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat körjegyzőségi feladatok
ellátásához való hozzájárulás 2011. háromnegyed éves felhasználásáról szóló
tájékoztatóhoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket, észrevételeiket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A körjegyzőségben felmerült kiadások esetében azt
vállalták az önkormányzatok, hogy annak a dolgozónak a bérét és járulékát fizetik meg, aki
Ártándon dolgozik. Rengeteg papír szükséges. Minden önkormányzat csak a ráeső minimális
költséget fizeti meg.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
161/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 28.

6. Előterjesztés a Bocskai István Oktatási Központ, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatáshoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
162/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Oktatási Központ
és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 28.
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7. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
163/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármester, hogy a 2012. évi költségvetés tervezéséhez szükséges
intézkedéseket
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a körjegyzőségi
társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2012. évi költségvetést
érintő rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. december 31. az intézkedések megtételére
2012. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az Ártánd
Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának tartalmáról szóló
könyvvizsgálói véleményt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
164/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd Község Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálatáról szóló független
könyvvizsgálói véleményt elfogadja.
Felelős:
Határidő:
8. Előterjesztés a
meghatározására

Benkő Sándor polgármester
azonnal
2011.

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Javasolja, hogy a 2011. évi közmeghallgatás 2011. december hó 14. napján 16:00
órakor legyen megtartva.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek- e a javaslattal.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
165/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi közmeghallgatást 2011.
december hó 14. napján 16:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 28.

9. Különfélék
K/1. Előterjesztés Gálné Miklós Ibolya bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való
megszüntetésére
Benkő Sándor polgármester: Gálné Miklós Ibolya Ártánd, Templom u. 3. szám alatti lakos
2011. október 31. napjával bérleti jogviszonyának megszüntetését kérte. Az önkormányzat a
fogyasztóállásokat leolvasva átvette a lakást. Az önkormányzat közszolgálatban dolgozó
személynek szeretné majd kiadni a lakást.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek- e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
166/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gálné Miklós Ibolya Ártánd,
Templom u. 3. szám alatt lakó bérlő bérleti jogviszonyát - a bérlő kérelmére 2011.10.31. napjával, közös megegyezéssel megszünteti.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. december 1.

K/2. Szóbeli előterjesztés Szegedi László kérelméről
Benkő Sándor polgármester: Szegedi László kérelmét a telefonoszlopok eltávolítása ügyében
már többször tárgyalta a testület. Javasolja, hogy Szegedi László kérelméhez ne járuljon
hozzá az önkormányzat.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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167/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szegedi László Ártánd, Petőfi u. 1.
szám alatti lakos 2011. szeptember 20. napján benyújtott kérelmét másodízben is
megtárgyalta és döntött abban, hogy a tárgy telefonoszlopok eltávolítása ügyében a
Magyar Posta Igazgatóságánál eljárást nem kezdeményez.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. december 1.

K/3. Szóbeli előterjesztés a 2011. évben rendezett Mikulás- és Karácsonyi csomag
vásárlásáról
Benkő Sándor polgármester: Javasolja a képviselőknek, hogy az önkormányzat a Mikulás és
Karácsonyi ünnepségre az óvodába járó gyerekeknek vásárlandó csomaghoz 1.100-1.100 Fttal járuljon hozzá, valamint vásárolja meg a fenyőfát és annak díszítéséhez szükséges
mennyiségű szaloncukrot is.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
168/2011. (XI. 28.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2011. évben az
Óvodában tartandó Mikulás ünnepségre, illetőleg a Karácsonyi ünnepségre is különkülön 1.100-1.100 Ft értékben Mikulás- és Karácsonyi csomagot vásárol az Ártándi
óvodába járó 25 gyermek részére, valamint a fenyőfát és a szükséges mennyiségű
szaloncukrot is megvásárolja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. december 5.

Benkő Sándor polgármester: Az ülésen átadja az Ügyrendi Bizottság mindhárom tagjának a
temető üzemeltetés kérdésköréhez kapcsolódó eljáráshoz szükséges rendelkezésre álló
iratokat. Kéri, hogy az Ügyrendi Bizottság az eljárást folytassa le, és ezt követően tegyen
döntési javaslatot a képviselő-testület ülésén.
Kiss István képviselő: A szomszédságában levő telken kettő kutyát etet, mivel az ott lakók
nem tartózkodnak itthon. Az állatok napokig ellátatlanul vannak, köztük több tyúk is.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az ügyben mivel etetés és itatás hiánya áll fenn állatkínzás miatt
eljárást indít velük szemben.
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Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
Kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Pálné Fazekas Irén
jegyzőkönyv-hitelesítő

Árgyelán Andrea
körjegyző megbízásából

Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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