ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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2018. FEBRUÁR 26-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
1/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B1

2/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet

Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

B1

3/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet

A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

D5

4/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Z0

5/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet

A képviselő-testület egyes hatáskörének átruházásáról szóló 10/2004.
(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Z1

Határozatok:
9/2018. (II. 26.) számú ÁKt
határozat

Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Z1

10/2018. (II. 26.) számú ÁKt
határozat

A gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékeléséről

C1

11/2018. (II. 26.) számú ÁKt
határozat

A Debreceni
módosításáról

Z1

12/2018. (II. 26.) számú ÁKt
határozat

A Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről

Vízmű

Zrt.-vel

kötött

koncessziós

szerződés

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26-án – hétfő – de.
09:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Kirendeltségén
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Szegedi László
Pénzes Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid
Juhász Péter

jegyző
aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a testület 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 Ártánd
elfogadásához

Község

Önkormányzata

2018.

évi

költségvetésének

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításához
4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 1)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004.
(IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére

8. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés
módosítására
K/2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
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 Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadásához
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 1)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
10/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
8. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés
módosítására
K/2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére

Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztést
megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.

Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 52017. (II. 27.) 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
1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következőket rendeli el:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
Finanszírozási kiadás és bevétel
módosítja és az önkormányzat 2017. évi

9 924 543 Ft-tal
10 869 969 Ft-tal
945 426 Ft

módosított költségvetési bevételét
117 296 600 Ft
módosított költségvetési kiadását
139 768 332 Ft
a költségvetési egyenleg összegét
22 471 732 Ft
-ebből működés hiány
6 093 569 Ft
felhalmozási
16 378 163 Ft
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- a működési célú bevételt:

18 259 878 Ft-ban,
18 259 878 Ft-ban,
0
115 414 885 Ft-ban,

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.
-

121 508 454 Ft-ban,
58 957 765 Ft-ban,
9 711 656 Ft-ban,
44 533 713 Ft-ban,
2 895 820-ban,
5 409 500 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
5 főben

A költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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 2018. február 28. 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. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 27. napján.
Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

2. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai Ártánd Község Önkormányzata 2018.
évi költségvetésének elfogadásáról az előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ártánd Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
100 979 007 Ft
110 963 255 Ft
9 984 248 Ft
13 977 622 Ft
23 961 870 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési többlet
felhalmozási hiány

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2,1.3,1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében
a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (ek) költségvetési
maradványának, igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeket a 3. melléklet szerint tervez.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében a beruházási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében a felújítások kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet
tartalmazza.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon
belül kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3
mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
(10)Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2018. évben 5 fő.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat 2018. évben jutalomra nem tervez összeget.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8)

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton
belüli rovatok között átcsoportosítást hajtja végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a
képviselő-testületi határozattal elfogadott, munkamegosztási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január
1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló 19/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 27. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához

keletkeztető

Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzata adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést
megkapták.
Minden évben tárgyalni kell ezt a napirendi pontot.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják azt.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzata adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
(Ft-ban)
2018
Évek
2019
2020
2021
BEVÉTELEK
25 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Helyi adókból származó bevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
0
0
0
0
származó bevétel
0
0
0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
0
40 000
40 000
40 000
40 000
Saját bevételek összesen
12520000 14020000 14020000 14020000
Saját bevételek 50 %-a
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET
TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
0
0
0
0
tőketartozása
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
0
0
0
0
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
Kiadások összesen:
0
0
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
0
0
0
0
bevétel:

A megállapított összegek alapján a megfelel a Ártánd Község Önkormányzata a Stabilitási
törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége
nincs.
Felelős:
Benkő Sándor
Határidő: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2018. (II. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
(Ft-ban)
2018
Évek
2019
2020
2021
BEVÉTELEK
25 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Helyi adókból származó bevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
0
0
0
0
származó bevétel
0
0
0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
0
40 000
40 000
40 000
40 000
Saját bevételek összesen
12520000 14020000 14020000 14020000
Saját bevételek 50 %-a
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET
TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
0
0
0
0
tőketartozása
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
0
0
0
0
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
Kiadások összesen:
0
0
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
0
0
0
0
bevétel:
A megállapított összegek alapján a megfelel a Ártánd Község Önkormányzata a
Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.
Az önkormányzatnak
kötelezettsége nincs.
Felelős:
Határidő:

adósságot

keletkeztető

ügyletből

származó

törlesztési

Benkő Sándor
azonnal

4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a közterület használat szabályairól és
díjáról szóló 9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
megkapták.
Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
9/2013. (VIII. 01.) 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
3/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
9/2013. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 37/C. §-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzat ingyenes közterület-használatot biztosít, ha a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 12. § (2a) és (2b) bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában
közterület-használattal valósítható meg.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 27. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
5. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a települési támogatások és ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, települési
támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatások és ellátások helyi
szabályairól 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.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II. 27.) 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 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési támogatások és ellátások helyi

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A települési támogatás iránti kérelmek elbírálása a polgármester feladata.”
2. §
A Rendelet 10/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás megállapításáról a polgármester hivatalból dönt, összegéről a Képviselőtestület a tárgyév költségvetését figyelembe véve legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig
dönt.”
3. §
Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 27. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
6. Előterjesztés a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
10/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a képviselő-testület egyes
hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a képviselőtestület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházásáról szóló 10/2004. (IV. 19.) 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
5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében és a 53. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10/2004.

(XI. 30.)

„A polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök
1. §
A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi feladat-és hatásköröket:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás települési
támogatás,
b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás települési
támogatás,
c) házasságkötési települési támogatás,
d) születési települési támogatás,
e) születésnapi települési támogatás,
f) óvodáztatási és iskoláztatási települési támogatás,
g) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása települési támogatás,
h) rendkívüli települési támogatás,
i) köztemetés elrendelése.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 27. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok
éves átfogó értékelésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a gyermekjóléti és gyermekvédelemi
önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről 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
gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó értékelését,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2017. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
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.
10/2018. (II. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2017. évi éves átfogó értékelését az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

8. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés
módosítása
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztése megkapták, megismerték azt.
Javasolja az „a” határozati javaslat elfogadását.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László képviselő: Nem ért egyet a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós
szerződés módosításával, nem támogatja a hozzájárulást.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további, kérdés hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti „a” határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFA-ról nettó 215.000 Ft + 27% ÁFA-ra történő
módosításához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
11/2018. (II. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFA-ról nettó 215.000 Ft + 27% ÁFA-ra
történő módosításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

K/2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztése megkapták, megismerték azt.
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő személyt, Gáll Irén Ártánd, Rákóczi utca 118.
házszám alatti lakost válassza meg a képviselő-testület az Ártándi Helyi Választási Bizottság
póttagjának.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
póttagjára tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §szerint az alábbiak szerint fogadta el:
Póttag:
Gáll Irén Ártánd, Rákóczi utca 118. sz.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott póttagtól a határozat
melléklete szerinti esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül vegye ki.
Felelős:
HVI vezető, polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2018. (II. 26.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási
Bizottság póttagjára tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban:
Ve.) 23. §-szerint az alábbiak szerint fogadta el:
Póttag:

Gáll Irén Ártánd, Rákóczi utca 118. sz.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott póttagtól a
határozat melléklete szerinti esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül
vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

