ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. AUGUSZTUS 12-I

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
8/2015. (VIII.13.)
önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

4/2015.

(II.

26.)

L1

9/2015. (VIII.13.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról

B1

37/2015. (VIII. 12.) számú
ÁKt határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális
támogatás igényléséről

Z1

38/2015. (VIII. 12.) számú
ÁKt határozat

A
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzattal
együttműködési megállapodásáról

kötendő

Z1

39/2015. (VIII. 12.) számú
ÁKt határozat

A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint
Beruházási Tervéről

K9

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-én –szerda–
de. 08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a
megállapodáshoz

Hajdú-Bihar

Megyei

Önkormányzattal

kötendő

együttműködési

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 pont:

1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítására
2. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodáshoz

5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a települési támogatásokról szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztést megkapták.
A már meglévő rendelet kiegészítésre kerül, miszerint az önkormányzat az óvodások,
általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban résztvevők számára óvodáztatási és
iskoláztatási támogatást nyújt. Az óvodások, általános, középiskolások és felsőoktatásban
résztvevők 10.000 Ft iskoláztatási támogatásban részesülnek.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László képviselő: Minden felsőfokú oktatási intézményben tanulóra vonatkozik-e az
iskoláztatási támogatás, a levelezősökre is?
Benkő Sándor polgármester: Vonatkozik a levelező tagozatosokra is, szerinte nincs olyan sok
gyermek, aki a településen felsőoktatási intézményben tanulna.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – az önkormányzat által pénzben
és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5.§-az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) óvodáztatási és iskoláztatási támogatás”
2.§
A rendelet az alábbi 10/A. §-sal egészül ki:
(1) „Évente egyszer óvodáztatási, iskoláztatási támogatásra jogosult szülőjének kérelmére,
nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az az óvodás, tanuló vagy hallgató,
aki legalább egy éve ártándi állandó lakos, vagy Ártándon tartózkodási hellyel
rendelkezik.
(2) A támogatás összege:
a) Óvodás esetén 10.000 Ft
b) általános iskolába járó tanuló esetén 10.000 Ft
c) középiskolai tanuló esetén 10.000 Ft
d) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 10.000 Ft.
(3) A támogatás iránti kérelem óvodás, általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév
augusztus hónapjának 31. napjáig, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén a tárgyév
szeptember 30. napjáig nyújtható be. A kérelemhez az általános iskolai tanuló
kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti tanulói
jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói
jogviszony igazolást.
(4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.”
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3.§
A rendelet 11. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
4.§
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. augusztus 13. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
2. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás
igényléséről szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. Az önkormányzat 61 gyerekre,
610 000 Ft-ra adott be pályázatott, melyet reméli, hogy meg is nyer.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014 évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli
szociális támogatás igénylésére 2015. év II. ütemére vonatkozóan.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 15.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2015. (VIII. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014 évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a
rendkívüli szociális támogatás igénylésére 2015. év II. ütemére vonatkozóan.
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Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 15.

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dr. Juhász Marica jegyző: A pályázat benyújtása miatt szükséges a 2015. évi költségvetési
rendelet módosítása. 610.000 Ft-tal módosítják a költségvetést.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 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
9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) 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
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben rögzítettek
figyelembevételével a 3/2015. (II. 26.) 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 2015. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

610 E Ft-tal
610 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított bevételét
módosított kiadását

217.287. E Ft-ban
217.287. E Ft-ban

állapítja meg.
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A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
38.322 E Ft
14.112 E Ft
3.809 E Ft
13.213 E Ft
5.751 E Ft
8.093 E Ft
172.309 E Ft
172.309 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(2) A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
(3) A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
(4) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §
(1)
(2)

Ez a rendelet 2015. augusztus 14. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
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: 2015. augusztus 13. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodáshoz

Benkő Sándor polgármester: A képviselők a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a projekt
előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodást. Az Együttműködési megállapodás megkötésével egyetért.
Felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
38/2015. (VIII. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
projekt előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodást. Az Együttműködési megállapodás megkötésével
egyetért. Felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

5. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási,
valamint Beruházási Tervéről a 2016-2030 évre vonatkozóan
Benkő Sándor polgármester: Felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Juhász Marica jegyző: A Debreceni Vízmű Zrt. készített egy Gördülő Fejlesztési Tervet,
melyet az önkormányzatnak tárgyalnia kell. Három ütemezésre van felbontva a Tervezet.
Táblázatban van össze foglalva, hogy melyik évben milyen felújításokra van szükség, és az
anyagilag milyen összegben érinti az önkormányzatot.
Benkő Sándor polgármester: A Tervezet elfogadását javasolja. Kéri a képviselő-testület tagjait
szavazzanak, elfogadják-e a szóbeli előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Debreceni
Vízmű Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási
Tervét a 2016-2030 évekre vonatkozóan. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervvel
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egyetért és elfogadja. Felhatalmazza Benkő Sándor polgármestert a meghatalmazás és a
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2015. (VIII. 12.) számú Át határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Debreceni Vízmű Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási,
valamint Beruházási Tervét a 2016-2030 évekre vonatkozóan. A képviselő-testület a
Gördülő Fejlesztési Tervvel egyetért és elfogadja. Felhatalmazza Benkő Sándor
polgármestert a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Mivel további 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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