ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. SZEPTEMBER 10-i

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
9/2014. (IX.11.) önkormányzati
rendelet

Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

B1

43/2014. (IX. 10.) számú ÁKt.
határozat

a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

C3

44/2014. (IX. 10.) számú ÁKt.
határozat

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves
végrehajtásáról

C3

45/2014. (IX. 10.) számú ÁKt.
határozat

a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített vízi
közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben
előírt Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv
fejezetének elfogadásáról

Z1

Határozatok

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én –szerda
– du. 13:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Kiss István
Varaga Gézáné
Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Élesné Tóth Anikó
Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné

pénzügyi irodavezető

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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

féléves

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített vízi közmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
5. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

féléves

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített vízi
közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megkapták.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Varga Róbert ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, 1 igen szavazat, 2 tartózkodás
mellett nem támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 2 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2014. (IX.10.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2014. szeptember 15.
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2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri a képviselőket,
mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Varga Róbert ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Elfogadásra javasolják a
rendelet-tervezetet.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.)
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
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben rögzített
szabályozók figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata a 1/2014. (II.20.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
a. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
15 300 E Ft-tal
Költségvetési kiadását
15 300 E Ft-tal
E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét

256 690 E Ft-ban
271 001 E Ft-ban
14 311 E Ft-ban
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-ebből működési
felhalmozási

2 743 E Ft
11 568 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
64279 E Ft
20 052 E Ft
4 657 E Ft
18 010 E Ft
.........................E Ft
21 122E Ft
.........................E Ft
........................438.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
E Ft
206 722 E Ft
.........................E Ft
.......................10..E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................ E Ft
E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
......................... E Ft
.........................E Ft
E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Működési célú támogatásértékű kiadás
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
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
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 2014. szeptember 12. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. szeptember 11. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

féléves

Benkő Sándor polgármester: A képviselők az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első
féléves végrehajtásáról szóló előterjesztést megkapták.
Varga Róbert ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2014.
első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját 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:
2014. szeptember 15.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
44/2014. (IX.10.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2014.első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját 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
2014. szeptember 15.

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri a képviselőket,
mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja az „A” határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati
javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zrt által
összeállított a HBÖV-106-106-105-F-Ártánd közműkóddal ellátott Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Terv fejezetét közmű rendszerenkénti bontásban, véleményeltérés nélkül
elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester,
2014. szeptember 15.

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2014. (IX.10.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Zrt által összeállított a HBÖV-106-106-105-F-Ártánd közműkóddal ellátott Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét közmű rendszerenkénti
bontásban, véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester,
2014. szeptember 15.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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