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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án – szerda –
de. 8:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Irodájában megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Farkas Lajos könyvvizsgáló
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Fent József falugondnok
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 a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Javasolt napirendi pont:
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 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
5. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
7. Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
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8. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
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 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
5. Előterjesztés Ártánd Község
koncepciójának elfogadásához

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetési

6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
7. Előterjesztés a 2013.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

8. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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 beiskolázási támogatást végrehajtották, a támogatottak
örültek, kis ajándék volt a Képviselő-testület részéről. Az október 23-i ünnepséget
megszervezték, mely keretén belül állampolgársági eskütételre került sor. A kerékpárút
építéséről heti rendszerességgel megbeszélést tartanak, az Ártánddal kapcsolatos egyeztetés
itt, helyben történik. Kiss István képviselő kérésére a laptopot 140 E Ft értékben
megvásárolták, a szerződést a pénzügyi iroda megköti Képviselő Úrral. A lejárt határidejű
határozatokról szóló polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
polgármesteri jelentést.
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. október 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2013. (X. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. október 30.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. október 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2013. (X. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. október 30.
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3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottság tárgyalta.
Kéri, mondják el véleményüket.
Varga Róbert ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a rendelet módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az ez évi költségvetésben még lesz előirányzatmódosítás, most a III. negyedévit hajtották végre. A táblák összefüggenek, az állami
támogatás a bevételi oldalon, a kiadás a szakfeladatokon jelenik meg.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben rögzített szabályozók
figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

375 E Ft-tal
375 E Ft-tal
E Ft-tal

133 748 E Ft-ban
175 894 E Ft-ban
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a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

42 146 E Ft-ban
32 146 E Ft
10 000 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
64878 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
11 965 E Ft Személyi juttatások
3 229 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 497 E Ft Dologi kiadások
.........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
31 457E Ft Egyéb működési célú kiadások
.........................E Ft - Lakosságnak juttatott támogatások
.........................E Ft - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.........................E Ft - Működési célú pénzmaradvány átadás
.........................E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft - Működési célú támogatásértékű kiadás
.........................E Ft - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.........................E Ft - Kamatkiadások
E Ft - Pénzforgalom nélküli kiadások

111 016 EFt

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai

........................ E Ft
E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
......................... E Ft

.........................E Ft
1 730 E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A R. 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1számú melléklete lép.
A R. 2.1.,2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1.,2.2. számú melléklete lép.
A R. 1.2.,1.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2,1.3. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
6

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. október 31. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ügyrendi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Varga Róbert ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A teljesülésből látszik, hogy az adóbevételeket jól
tervezték meg. A bevételek meglapozzák a tervezett kiadásokat. Legnagyobb tétel a
kerékpárút beruházása, előleget kaptak, részszámlákat fizetnek ki.
Benkő Sándor polgármester: Rendszeresen, napi szinten egyeztet a pénzüggyel és az adóval.
Visszafogott gazdálkodást folytatnak.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Jelentését írásban megtette. A működési bevételek és kiadások
alakulása tervszerűen teljesült. Az év hátralévő időszakában szükségesnek tartja a
felhalmozási előirányzatok pontosítását, szükség szerinti módosítását.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013.
háromnegyed éves gazdálkodásról 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:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. december 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2013. (X. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2013. háromnegyed éves gazdálkodásról 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
2013. december 31.
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5. Előterjesztés Ártánd Község
koncepciójának elfogadásához

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetési

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottság tárgyalta.
Kéri, mondják el véleményüket.
Varga Róbert ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a 2014. évi költségvetési koncepciót.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Jelentését írásban megtette.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A főbb irányelveket határozta meg Polgármester Úr és
a Pénzügyi Iroda.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót
megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez szükséges intézkedéseket
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a társulási hozzájárulások
egyeztetésének kezdeményezése – tegye meg.
Felkéri a polgármester, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2014. évi költségvetést érintő
rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. december 31. az intézkedések megtételére
2014. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
65/2013. (X. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez szükséges
intézkedéseket - felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a
társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése – tegye meg.
Felkéri a polgármester, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2014. évi költségvetést
érintő rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. december 31. az intézkedések megtételére
2014. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

Fent József falugondnok az ülésre megérkezett.
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6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatosan.
Varga Róbert képviselő: A beszámolóban olvasható, hogy az iskolás és az óvodás gyerekek
szállításáról gondoskodik. Hová történik a szállítás?
Fent József falugondnok: Az iskolások szállítása az iskolába történik, óvodások szállítása a
logopédushoz, ha igény van rá.
Benkő Sándor polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal minden településen
megvizsgálta a falugondnoki szolgálat működését, így a településen is. A működési engedélyt
Komádi adta ki, a telephely nem volt feltüntetve, ezt a hibát kijavították. Eleget tettek az
akadálymentesítési kötelezettségnek is.
Kiss István képviselő: Milyen állapotban van az autó?
Fent József falugondnok: Műszakilag jó állapotban van.
Benkő Sándor polgármester: Későbbiekben az autócserét át fogják gondolni, figyelik a
pályázatokat. A beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. október 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
66/2013. (X. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. október 30.

Fent József falugondnok az ülésről távozott.
7. Előterjesztés a 2013.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának
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Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Varga Gézáné képviselő: Véleménye szerint ne kedden legyen a közmeghallgatás, tegyék át
másik napra.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy hétfőn, 2013. december 2-án 16 órakor legyen
megtartva a közmeghallgatás.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint a kerékpárút kivitelezőjét is meg kell hívni a
közmeghallgatásra.
Benkő Sándor polgármester: A tervezőt és a kivitelezőt is meg fogják hívni.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a 2013. évi közmeghallgatást
2013. december hó 3. napján 16 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. október 30.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított
alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a 2013. évi közmeghallgatást
2013. december hó 2. napján 16 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. október 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
67/2013. (X. 30.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a 2013. évi
közmeghallgatást 2013. december hó 2. napján 16 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
2013. október 30.
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Benkő Sándor polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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