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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 10-én – péntek
– de. 9:30 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Varga Gézáné, Varga Róbert

helyi képviselők

Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Csorbáné V. Nagy Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Kiss István

helyi képviselő

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné

pénzügyi irodavezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – 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 pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. a) Előterjesztés Ártánd
elfogadásához

Község Önkormányzat

2012. évi költségvetésének

b) Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
2. Különfélék

Napirend tárgyalása:
1. a) Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A tervezetet a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel kérdéseiket
a költségvetéssel kapcsolatban. A tények, a számok a tavalyi, illetve az elmúlt évekhez képest
a valóságnak megfelelnek. Biharkeresztesen a megbeszélésen elhangzottak alapján állították
össze a tervezetet, a törvény által meghatározottak szerint.
Varga Gézáné képviselő: Nem tud felelősségteljesen dönteni. Ebből a beszámolóból nem
lehet rájönni, hogy mi mire van tervezve. Látja, hogy van pénze Ártándnak, baj nincs. Ezt a
beszámolót, aki nem szakember az nem érti meg.
Varga Róbert képviselő: Ezért volt Biharkeresztesen egy megbeszélés.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének javaslata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)(2) bekezdésében foglaltak, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai,
valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény szerint készült el. Figyelembe vételre kerültek a 2012. évi költségvetést megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló törvények, s azok végrehajtására kiadott jogszabályok,
valamint Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011. (XI. 28.) számú
határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepciója. Az Országgyűlés 2011.
december 9-én elfogadta és 2011. december 28-án kihirdette Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt. A 2012. évi költségvetés
végrehajtásához jelentős számú törvény és végrehajtási rendelet került kihirdetésre, mellyel
teljes egészében megváltoztatta a korábban kialakult költségvetés készítésének folyamatát és
tartalmát.
Változtak a törvények, más a forma. Jól sikerült a BESZI változás, megszűnt a
jelzőrendszeres ellátás. Vannak változások. Nincs óvoda konyha, kevesebb hozzájárulással
mégis el van látva a település szociális téren.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Képviselő Asszony el tudja-e fogadni az előterjesztést azok után,
ahogy azt a polgármester és a pénzügyi iroda vezetője részletezte? Van pénzmaradványa
Ártándnak, jól áll a település, pénzügyi gondjai nincsenek.
Varga Gézáné képviselő: Nem tudja elfogadni a 2012. évi költségvetést, mert nem érti. Azt
kifogásolja, hogyha valamikor valamit szóvá tesznek, az a válasz, hogy elfogadták a
költségvetést. Azt viszont, hogy mi van a költségvetésben, mit fogadnak el, azt nem tudják.
Az előző évekhez képest 2012-ben az önkormányzat létszáma: 7 fő. Kiket takar ez a 7 fő?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A polgármester úr, Vajasné Gróza Mária, 2 fő
közalkalmazott a községgazdálkodáson, Simon Gabriella üres álláshelye, 1 fő falugondnok,
0,5 fő üres takarító állás a művelődési háznál.
Benkő Sándor polgármester: Nem híve a költségvetés módosításnak év közben, hogy
osztogasson. Szigorúan kell venni ezeket a takarékoskodásokat.

Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd község 2012. évi költségvetését.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a követező
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II. 13.) számú önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012.
évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
56 816 E Ft
64 816 E Ft
8 000 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal
korrigálva az előző évi
pénzmaradvánnyal 0 E Ft
működési hiánnyal

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján
hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében beruházási kiadást nem tervez. 7. melléklet
(2) Az önkormányzat költségvetésébe felújítási kiadást nem tervez. 8. melléklet
(3) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
kötelezettségei nincsenek. 3. melléklet
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
5. melléklet
(5) Az önkormányzat céljellegű támogatásokat nem nyújt. 9. melléklet
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.
10. melléklet
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. mellékletek
szerint határozza meg.
Az önkormányzat a kiadások között 4 215 E Ft általános tartalékot állapít meg. Az
önkormányzat a kiadásai között céltartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés
jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
Az önkormányzat 2012. évben engedélyezett létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát nem állapítja meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat jutalmazásra fordítható előirányzatot nem állapít meg.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési
szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv
azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó nap
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30,
szeptember 15, november 30, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője 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.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a BÖTKT útján gondoskodott. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2012 évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló 13/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2012. február 13.
Árgyelán Andrea
jegyző

b) Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2012. (II. 10.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan
formában jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a könyvvizsgálói
jelentést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2012. (II. 10.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd Község 2012. évi
költségvetési rendelettervezetéhez készített független könyvvizsgálói jelentést
elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. Különfélék
Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő társakat, hogy két EU-s pályázat van
folyamatban Ártándon. Egyik a buszmegálló és környezete felújítása, másik a kerékpárút, ami
tavasszal indul. Ezen pályázatok teljesen EU-s pénzből valósulnak meg. Bízik benne, mert a
tervezők már azokat a lakosokat is behívák és elbeszélgettek velük, akiket érint a kisajátítás.
A START munkaprogram hétfőn reggel 8 órától beindult. Ezek az emberek a havat lapátolják
az utcán.

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző megbízásából:
Dr. Nagy Csaba
aljegyző

