ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. SZEPTEMBER 27-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
12/2018. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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13/2018. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete

A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2013. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Határozat:
35/2018. (IX. 27.) számú
ÁKt határozat

Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalról
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én –
csütörtök – de. 09:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi irodavezető
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 Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
4. 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 Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
2.

Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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3.

Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz

4.

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szegedi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Ártánd
Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Ártánd Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzítettek figyelembevételével Ártánd
Község Önkormányzata az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következőket rendeli el:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

3 111 238 Ft-tal
12 467 039 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

104 090 245 Ft
123 430 294 Ft
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a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés hiány
felhalmozási hiány
Finanszírozási egyenleg

19 340 049 Ft
5 188 179 Ft
14 151 870 Ft
19 340 049 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.

25 400 504 Ft-ban,
10 402 325 Ft-ban,
14 998 179 Ft-ban,
114 049 142 Ft-ban,
98 975 216 Ft-ban,
43 059 706 Ft-ban,
6 636 563 Ft-ban,
39 239 220 Ft-ban,
1 732 301 Ft-ban,
7 362 000 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)
(2)

Ez a rendelet 2018. szeptember 29. 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. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. szeptember 28. napján.
Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző
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2.

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

Benkő Sándor polgármester: A képviselők a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
9/2013. (VIII. 1.) 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. 1.) önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
9/2013. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosítását.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (IX. 28.) 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 (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ártánd
Község Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2013. (X. 3.) sz. rendelet 39.§ (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ártánd Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 9/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: fogalmára a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a)
pontja az irányadó.
b) Mozgóbolt: fogalmára a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja
az irányadó.
c) Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül kettő óránál hosszabb ideig folyamatosan
közterületen tartózkodik.
d) a helyi közút: az út és műtárgyai, valamint tartozékai.”
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2. §
A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közterület filmforgatás célú használata
8. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás)
nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára
történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.
(4) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások.
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot.
(6) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A
közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra
biztosítani kell.
(8) Turisztikailag kiemelt központi terület nem kerül meghatározásra.
(9) A filmforgatás célú közterület-használat vonatkozásában az Mktv. 3. mellékletében
meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.
3. §
A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. §
Nem kell közterület használati engedély:
a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
b) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek fenntartása, hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének
elfoglalásához,
d) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a
közlekedést nem akadályozza.”
4. §
A rendelet 5. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
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„(2) Közterületen nem tárolható:
a) 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú autóbusz, tehergépkocsi,
b) mezőgazdasági vontató, mezőgazdasági eszközök,
c) lassújármű,
d) járműszerelvény,
e) nehéz pótkocsi,
f) lakókocsi,
g) munkagép.”
5. §
A rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Közterületen való italozás tilalma
19. §
(1) Tilos a szeszes ital fogyasztás a Község közterületein, különösen az élelmiszereket,
italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, továbbá munkahelyek előtt és
környékén.
(2) A szeszes ital fogyasztási tilalom nem terjed ki
a) közvetlenül közterületre kiszolgáló vendéglátó egységek által kialakított (kijelölt)
fogyasztótérre,
b) alkalmi rendezvényekre (pl. majális, falunap),
c) esetenként engedélyezett árusító helyek környékére.”
6. §
Hatályon kívül helyezésre kerül a rendelet 20. §-a, a 5. § (1) bekezdés c) pontja, a 7. § (8)
bekezdése és a 10. § (2) bekezdés e) pontja.
7. §
Ez a rendelet 2018. október 1. napján 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. szeptember 28. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
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3. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselők közgyűlés tartása nélküli határozathozatalról szóló
előterjesztést megkapták. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” megküldte
határozati javaslatát
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Juhász Péter aljegyző: A záró mérleg elfogadásáról, és a könyvvizsgálói jelentésről kellene
dönteni, s felhatalmazni a Polgármestert, miként hozza meg szavazatát.
Benkő Sándor polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
27/2018. (X.03.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” Közgyűlése által
egyaránt elfogadásra javasolt, a 2018.06.23-2018.08.31. tevékenységet
lezáró beszámolót 365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft
mérleg szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
IGEN / NEM
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2018. október 3.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2018. (IX. 27.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
27/2018. (X.03.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” Közgyűlése által
egyaránt elfogadásra javasolt, a 2018.06.23-2018.08.31. tevékenységet
lezáró beszámolót 365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft
mérleg szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
IGEN / NEM

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2018. október 3.
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Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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