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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 27-én –csütörtök–
de. 08:45 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártánd 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

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Albertné
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 Ártánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

3. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
3. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megkapták,
megismerték.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ÜB. elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 27.) 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
13/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvényben rögzítettek figyelembevételével Ártánd
Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) módosítását rendeli el:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következőket rendeli el:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Finanszírozási bevétel
Költségvetési kiadását

16 176 478 Ft-tal
- 541 619 Ft-tal
16 534 859 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét

70 774 855 Ft
93 015 141 Ft
22 240 286 Ft
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-ebből működés hiány
felhalmozási

13 898 886 Ft
8 341 400 Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- a működési célú bevételt:
- a működési célú kiadásokat:
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi kiadásokat:
- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

8 875 064 Ft-ban,
8 875 064 Ft-ban,
0
70 774 855 Ft-ban,
84 140 077 Ft-ban,
31 696 396 Ft-ban,
6 467 656 Ft-ban,
38 652 823 Ft-ban,
4 039 202 Ft-ban,
3 284 000 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
5 főben

A költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 9.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 9.1 számú melléklete lép.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2017. július 29. 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.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. július 28. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
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 a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. augusztus 3.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2017. (VII. 27.) számú Ákt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. augusztus 3.
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3. Különfélék
K/1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. A belügyminiszter pályázatot hirdet a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. A település számára igényelhető
kemény lombos tűzifa maximális mennyisége: 114 m3, lágylombos tűzifa maximális
mennyisége: 171 m3. Az önkormányzatnak a pályázat benyújtásához keménylombos tűzifa
esetén 144 780 Ft, lágylombos tűzifa esetén 217 170 Ft önrészt kell vállalnia.
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 a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím
szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a pontja alapján pályázatot nyújt be
kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan
igényelhető, összesen 114 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Ártánd Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat
benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 144 780,- Ft.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2017. augusztus 25. és 28. támogatási igény benyújtására
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2017. (VII. 27.) számú Ákt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a
pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a
maximálisan igényelhető, összesen 114 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan
nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
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Ártánd Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 144 780,- Ft.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2017. augusztus 25. és 28. támogatási igény benyújtására

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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