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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-én –
csütörtök - 9:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
helyi képviselők

Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Csorbáné V. Nagy Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 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 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 a helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés az önkormányzat 2012 évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
5. Előterjesztés Ártánd Község
koncepciójának elfogadásához

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetési

6. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadására
7. Előterjesztés a 2012.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

8. Különfélék
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Napirend 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:
- Szeméttelep rekultivációja 70%-ban megtörtént.
- Békés város által pályázott optikai kábel Ártánd település érintésével kerül kiépítésre.
- Kerékpárút kivitelezésére egyeztetések folynak.
- Társulási- és kistérségi üléseken vett részt.
- Az élelmiszerbank jóvoltából élelmiszer segély csomagosztás történt a településen. 33
mázsa élelmiszer került kiosztásra, ilyen nagy mennyiségű élelmiszert még nem
kaptak.
- Járással kapcsolatos tájékoztatón vett részt Debrecenben.
- A védőnői szolgálatnál változás történt, az új védőnő: Csizmadia Tímea.
Varga Róbert képviselő: A fa-, tüzelő pályázattal kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Benkő Sándor polgármester: A pályázat folyamatban van, önkormányzati hozzájárulás
szükséges. Az önkormányzatnak kell állni a szállítás költségét és az önerőt.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/2012. (XI. 29.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. november 29.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e a pénzügyi helyzetről szóló jelentést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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81/2012. (XI. 29.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. október 31. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. november 29.

3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy mi az oka az emelésnek. A
jövő évi finanszírozásnál elvonások történnek, ezért a község anyagi helyzetének javítása
érdekében 1,8-ról 2-re emelik a helyi iparűzési adót.
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
13/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) Önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(4) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%a.„
2. §
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör. 1.§ (3) bek. a) pontja és az 1.§ (5) bek. a) pontja.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. november 30. napján
Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző

4.

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról

Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A pénzügyi helyzet a tervezettnek megfelelően alakul.
Nem kellett adósságrendezést végrehajtani, tudja az önkormányzat indítani a jövő évet.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A táblázatokból szépen látszik, hogy az egész évre tervezett
bevétel már beérkezett, a kiadási oldalon viszont az látszik, hogy a kiadás lényegesen
kevesebb, mint az időarányosan tervezett.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat
2012. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2012. (XI. 29.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2012. 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:
5.

Benkő Sándor polgármester
2012. november 30. és folyamatos

Előterjesztés Ártánd Község
koncepciójának elfogadásához

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetési

Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A jogszabályok nem véglegesek, nem tudják még,
hogy hogyan állnak fel a közös önkormányzatok.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A törvények változása miatt a Körjegyzőség megváltozik. 2013.
január 1. napjától közös önkormányzati hivatal jön létre. A képviselő testület döntheti el, hogy
kivel kívánnak társulni. Együttes testületi ülésen döntik el, melyen minden kistelepülés
nyilatkozik, hogy kivel kíván társulni.
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Farkas Lajos könyvvizsgáló: Változik az eddigi finanszírozási mód, 2013-tól létszám alapján
fizetnek az önkormányzatoknak.
Benkő Sándor polgármester: Együttes testületi ülésen eldönthetik, hogy kivel társuljanak.
Ártánd község Biharkereszteshez való csatlakozása volna a legcélszerűbb. 2013. január 1.
napjától már az új felállásban működnek az önkormányzatok. A többi település döntésétől
függ, hogy milyen lehetősége van a településnek.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Nagy szerencse, hogy Ártánd nem egy eladósodott település, van
pénze, hogy megkezdje az új évet.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
83/2012. (XI. 29.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármester, hogy a 2013. évi költségvetés tervezéséhez szükséges
intézkedéseket
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a társulási
hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2013. évi költségvetést
érintő rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

6.

Benkő Sándor polgármester
2012. december 31. az intézkedések megtételére
2013. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztés a belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadására

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e a belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
84/2012. (XI. 29.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I.K.SZ. 98. Kft. (4032 Debrecen,
Doberdó u. 26.) által végzett belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését megismerte, azt elfogadja.
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Felelős:
Határidő:
7.

Benkő Sándor polgármester
2012. november 30.

Előterjesztés a 2012.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

Benkő Sándor polgármester: Javasolja a közmeghallgatás időpontjának a 2012. december 12.
1600 órát.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztésben leírtakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
85/2012. (XI. 29.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közmeghallgatást 2012.
december hó 12. 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:
8.

Benkő Sándor polgármester
2012. november 29.

Különfélék

Varga Róbert képviselő: A helyi iparűzési adó emelésével közel 1 millió forint bevétel többlet
keletkezik. Mivel ez az adó a vállalkozókat érinti, javasolja, hogy a vállalkozók kapják vissza
oly formában, hogy a jelenleg kiépített kamerarendszerre még egy pár kamerát szereltessenek
fel, ami a földeken, illetve lakatlan területen lévő ipartelepeken is látná, ha oda illetéktelenek
be akarnak menni.
Benkő Sándor polgármester: Nem zárkózik el a lehetőségtől, olyan rendszer került kiépítésre,
amelyre még 28 kamerát lehet rácsatlakoztatni.
Kiss István képviselő: A szeméttelep rekonstrukciója megtörtént, szeretné tudni, hogy a
lakosság hová viheti a gallyakat.
Benkő Sándor polgármester: A későbbiekben ki lesz jelölve egy hely, ahová viheti a lakosság
a gallyakat, az éghető dolgokat, de kommunális hulladékot ide nem lehet vinni.
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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

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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