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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 2-án
csütörtökön 9:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea
körjegyző
Dr. Nagy Csaba
aljegyző
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Szervezési Iroda-vezető
Madarász Anita jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, vendégek:
Fent József

falugondnok

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés közművelődési és könyvtári feladatok ellátására
2. Előterjesztés falugondnoki feladatok ellátásáról
3. Előterjesztés a képviselő-testület munkáját elősegítő laptopok használatát rögzítő
megállapodás és szabályzat elfogadásához
4. Különfélék

2

Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés közművelődési és könyvtári feladatok ellátására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, felkéri irodavezető asszonyt, amennyiben szeretné kiegészíteni az előterjesztést,
mondja el.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Az előterjesztésben felvázolta a képviselő-testület döntési
lehetőségeit, viszont még nem lehetett meghatározni, mi mennyibe kerül. Mindegyik
pályázati kiírás-tervezetben a foglalkoztatás jellege vagy közalkalmazotti, vagy megbízásos
jogviszony, teljes munkaidőben. Az első dolog, amit el kell dönteni az, hogy teljes vagy
részmunkaidőben kívánja a képviselő-testület megoldani ezt a feladatot, ha részmunkaidőben,
akkor 4 vagy 6 órában. A 4 órás foglalkoztatás a dolgozóra nézve hátrányos, mert akkor két
évet kell dolgozni ahhoz, hogy egy év társadalombiztosítási jogviszonya legyen, a 6 órás
munkaviszony pedig úgy tekintendő, mintha teljes munkaidőben dolgozna. Ennek arányában
a bére is csökken. Ha teljes munkaidőben foglalkoztatnak alkalmazottat, akkor három döntési
lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy a könyvtári feladatokat ellátják a mozgókönyvtári
feladatok körében, ami azt jelenti, hogy a könyvtáros bérének a 10%-a éves szinten maximum
230 E Ft-ba kerülne. Ha középfokú közművelődési végzettséggel rendelkezőt alkalmaz a
művelődés házban, akkor pályakezdő esetében az éves bér 1.103.630,- Ft járulékaival együtt.
A 2011. évi költségvetést 11 hónap munkabére terheli, a december havi munkabér a
következő évet terheli. Egy 15-18 éves munkaviszonnyal rendelkező személy részére D6
fizetési osztályban 1.241.584,- Ft az éves bér járulékokkal együtt, D10 fizetési osztályban a
munkabér 1.393.343,- Ft, mindez középfokú végzettségű alkalmazottra vonatkozik, ha
érettségivel és OKJ-szakképzettséggel rendelkezik. Másik lehetőség, ha főiskolai
végzettséggel rendelkezőt alkalmaznak, a könyvtári feladatokat csak akkor láthatja el teljes
önállósággal, ha felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Pályakezdő esetében a járulékokkal
növelt éves bruttó bér 1.704.340,- Ft, F6 besorolási osztály esetén 2.019.643,- Ft, ha 18 évnél
több munkaviszonnyal rendelkezik, akkor 2.330.685,- Ft. Ha az alkalmazott egyetemi
végzettséggel rendelkezik, akkor pályakezdő munkabére 1.809.115,- Ft, 15-18 éves
munkaviszonnyal rendelkező esetében 2.279.485,- Ft, ha 30 év körüli munkaviszonnyal
rendelkezik, akkor 2.822.219,- Ft, mindez 8 órás foglalkoztatás esetén. A könyvtárba akkor
nem szükséges a felsőfokú végzettség, ha nem könyvtárosi, hanem könyvtáros asszisztensi
állást hirdetnek. A könyvtáros asszisztens csak úgy végezheti a munkáját, ha van fölötte egy
felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros. A mozgókönyvtári társulás keretében így a
biharkeresztesi könyvtár látná el az irányítási feladatokat, a könyvtáros asszisztens pedig a
gyakorlati, napi munkát végezné. A könyvtáros asszisztensre a középfokú végzettségűek
munkabére vonatkozik: D1 osztályban pályakezdő részére 1.103.630,- Ft, 15-18 év
munkaviszonnyal rendelkező esetében 1.241.584,- Ft, 30 éves munkaviszonnyal rendelkező
esetében 1.393.340,- Ft lenne az éves bér.
Varga Róbert képviselő: Hogyan alakulna a nyitvatartási idő?
Kubinyiné Szilágyi Mária: A mozgókönyvtári feladatellátási helynek meg van határozva a
kötelező nyitvatartási ideje, ez minimum heti 4 óra.
Varga Róbert képviselő: Ha heti két alkalommal Biharkeresztesről járna ki könyvtáros, az
milyen összegben terhelné az Önkormányzatot?
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Kubinyiné Szilágyi Mária: A jelenlegi nyitva tartás heti 12 óra, ehhez viszonyítva számította a
10%-ot, és adott tájékoztatást a bérről. Ha a képviselő-testület a kötelező minimum heti 4
órában kíván könyvtárost alkalmazni, akkor annak arányában kell kiszámolni a munkabérét.
A mozgókönyvtári feladatellátásra igényelhető a Többcélú Kistérségi Társuláson belül a jövő
évben 1 M Ft, melyből 750 E Ft áll rendelkezésére Ártánd településnek, ebből az összegből
kell rászánni maximum 100 E Ft-ot a könyvtáros bérére.
Varga Róbert képviselő: Ideiglenesen jó megoldásnak látja, hogy Biharkeresztesről járjon ki
könyvtáros.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Átmeneti időszakra a biharkeresztesi könyvtár vállalja a
helyettesítést, ez pluszköltségbe nem fog kerülni az ártándi önkormányzatnak, szívességből
teszi meg a könyvtáros a munkaidején belül. A könyvtáros utazását kellene megoldani. A
jelenlegi nyitva tartás: hétfőn 7:30-tól 10:30-ig, délután 13:00-tól 16:00-ig. Csütörtökön
13:00-tól 16:00-ig, pénteken 7:30-tól 10:30-ig. Hétfő és péntek reggel el tud jönni az
iskolabusszal, de nem megoldott a visszautazása 10:30-kor, ebben a képviselő-testületnek kell
döntést hozni, milyen lehetőséget ajánl fel.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Ha a képviselő-testület szeretné továbbra is fenntartani ezt
az ideiglenes megoldást a biharkeresztesi könyvtárral, van-e erre lehetőség?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Igen, megbeszélte a biharkeresztesi könyvtárral, hogy a
könyvtárosi feladatokat így biztosítják. Ebben az esetben csak a közművelődési feladatok
ellátására kell kinevezni egy adott személyt, ezt lehet belső pályázat útján, nem
közalkalmazotti, hanem megbízásos jogviszonyban. A képviselő-testület határozza meg, hogy
milyen feltételeket szab.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy a könyvtár heti 3 nap, 4 órában legyen nyitva,
ideiglenesen a biharkeresztesi könyvtáros kihelyezésével. Nem ismeri a jelenlegi nyitva
tartást, polgármester úr jobban tudja.
Benkő Sándor polgármester: Sajnálja, hogy a képviselők identitászavarban vannak. A
könyvtár számos lakossági szolgáltatást nyújtott, mint például fénymásolás, faxolás,
adóbevallás-készítés, nyugdíjellátással kapcsolatos feladatok. Lakossági igényeket kielégítő
feladatokat látott el. Ezt azért mondta el, mert felkérték, mondja el, milyen szolgáltatásokat
végzett a könyvtár.
Kiss István képviselő: Nem ezt kérdezte.
Árgyelán Andrea körjegyző: Kéri a polgármester urat, tartsa be a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott fegyelmet, mert így nem lehet képviselő-testületi ülést tartani.
Egyértelmű kérdéseket tegyenek fel, és egyértelműen válaszoljanak rá, különben nem lehet
rögzíteni az elhangzottakat.
Kiss István képviselő: Mikor van nyitva a könyvtár?
Benkő Sándor polgármester: Reggel fél 8-tól délig, délután 1-től 4-ig.
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Varga Róbert képviselő: Jelenleg van egy extrém helyzet, az a kérdése, hogy ennek
megoldására a hatékonyság szempontjából mikor lenne jobb nyitva tartani a könyvtárat,
délelőtt, vagy délután? Heti 3 alkalommal napi 4 órában, kéri a polgármester úr javaslatát.
Benkő Sándor polgármester: Ezt nem kívánja meghatározni, a lakosság el lett kényeztetve
azzal, hogy délelőtt és délután is tudták intézni az ügyeiket, neki mindegy, hogy döntenek.
Dönthet úgy a képviselő-testület, hogy csak délután lesz nyitva tartás, és vegye azt tudomásul
a lakosság.
Varga Róbert képviselő: A polgármester úr ezt napi szinten látja, azt gondolta, a polgármester
úr tud meghatározó időpontot mondani. Nem ragaszkodik a délutáni nyitva tartáshoz, nincs
tapasztalata.
Varga Gézáné képviselő: Javasolja, hogy a nyitva tartás legyen egy nap délelőtt, két nap
délután.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Meg kell határozni, hogy mely napokon, hány órától hány óráig
legyen a nyitva tartás.
Varga Gézáné képviselő: Javasolja, hogy hétfő délelőtt, csütörtök délután és péntek délután
legyen nyitva a könyvtár. Csütörtökön mindenképpen a délután lenne jó, mivel akkor jön a
falugazdász.
Pálné Fazekas Irén: Javasolja a pénteki nap helyett a szerdát.
Varga Róbert képviselő: Egyetért azzal, hogy hétfőn délelőtt, szerdán és csütörtökön délután
legyen nyitva a könyvtár.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Hány órától hány óráig legyen a délelőtti és délutáni nyitva tartás?
Kiss István képviselő: Mikorra tud kijönni a könyvtáros?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ha az iskolabuszt veszi igénybe, azzal fél 8-ra ideér, akkor a
nyitva tartás lehet 7:30-tól 11:30-ig.
Kiss István képviselő: És a délutáni időszakban mikor tud kijönni?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Háromnegyed 2-kor van iskolabusz, akkor 2-től 6-ig lehet nyitva.
Ebben az esetben a visszajutása hogyan oldódik meg 11:30-kor és 18:00 órakor?
Kiss István képviselő: Két megoldás lehet, a falugondnoki busszal visszavinni, vagy
költségtérítést fizetni.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A menetrend szerinti buszjáratot kellene megnézni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Javasolja, hogy szerdán és csütörtökön legyen 2-től 5-ig a
nyitva tartás, és hétfőn annyival tovább lenne nyitva, a Volán-busz útiköltségét pedig térítse
meg az Önkormányzat.
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Kubinyiné Szilágyi Mária: 5 óra körül is jön iskolabusz, akkor az útiköltséget sem kell
megtéríteni.
Kiss István képviselő: A menetrend szerinti busznak is át kell vállalni a költségét.
Árgyelán Andrea körjegyző: Kéri irodavezető asszonyt, foglalja össze az elhangzottakat, és
ismertesse a határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ismerteti az átmeneti időszakra vonatkozó határozati javaslatot az
alábbiak szerint: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 31-éig
terjedő időszakban a könyvtár nyitva tartását a következőképpen határozza meg: hétfőn 7:30tól 13:30-ig, szerdán 14:00-től 17:00-ig, csütörtökön 14:00-től 17:00-ig. A könyvtári
szolgáltatást biztosító könyvtáros útiköltségét szükség esetén 2010. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
103/2010. (XII. 2.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 31-éig terjedő
időszakban a Könyvtár nyitva tartását a következőképpen határozza meg:
Hétfőn: 7:30 órától 13:30 óráig,
Szerdán: 14:00 órától 17:00 óráig,
Csütörtökön: 14:00 órától 17:00 óráig.
A könyvtári szolgáltatást biztosító könyvtáros útiköltségét szükség esetén 2010. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 2.

Kubinyiné Szilágyi Mária: A következő kérdés a közművelődéssel kapcsolatos feladatok
ellátása ugyanebben az átmeneti időszakban, illetve a művelődési ház nyitva tartása.
Tudomása szerint erre a polgármester úrnak van javaslata.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy Kiss Annamária lássa el a feladatot, aki eddig is
ellátta. Önállóan programot nem tud szervezni, a nyitásról gondoskodik, nem rendelkezik
ehhez megfelelő végzettséggel.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Erről nem kell külön döntést hozni, mert a közcélú foglalkoztatás
keretében látja el feladatát, a munkaköre változik meg, azt a polgármester úr megváltoztatja
számára.
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Varga Gézáné képviselő: Akkor nyitva lesz mindig a kultúrház?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Úgy, ahogyan eddig.
Varga Róbert képviselő: A felelősség kit terhel?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Őt terheli, számára készíteni kell egy új munkaköri leírást,
melyben meg kell határozni, mi a kötelessége, miben van felelőssége.
Varga Gézáné képviselő: Korábban, mikor feltette a kérdést, hogy ki a kultúrház-vezető, azt a
választ kapta, hogy Kiss Annamária. Akkor természetes, hogy ő végzi a feladatot, ha ő volt
eddig is.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Az átmeneti időszak ezzel rendezve van a könyvtárnál és a
művelődési háznál is. Kéri, térjenek át az azt követő időszakra, és hozzon döntést a képviselőtestület a felvázolt 3 variáció közül.
Varga Gézáné képviselő: A Művelődési Ház nem Zám Tibor Művelődési Ház, csak a
Könyvtár.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ha emlékszik a képviselő asszony, volt a képviselő-testület előtt
egy olyan előterjesztés, amikor létrehozta a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtárat. Erről a
képviselő-testület döntött is. Akkor felvetődött az a kérdés, hogy törzskönyveztessék-e ezt az
intézményt, mivel mindaddig nem intézmény, amíg a Magyar Államkincstár nyilvántartásába
nem veszi, és törzskönyvi nyilvántartási számmal el nem látja. Akkor az a döntés született,
hogy ne törzskönyveztessék, hanem működjön továbbra is szakfeladaton, mint ahogy addig
szakfeladaton működött, mert ha törzskönyveztették volna, akkor felsőfokú végzettséggel
rendelkező könyvtárost és művelődési ház vezetőt kell alkalmazni. Miután akkor azt mondta a
képviselő-testület, hogy arra nincs pénze, ezért törzskönyvi nyilvántartásba vétele nem történt
meg, szakfeladaton működik, Zám Tibor Művelődés Ház és Könyvtár van. Ha emlékeznek
azok a képviselők, akik az előző testületnek is tagjai voltak, a beszámolóba is ilyen fejléccel
van feltüntetve, így szerepel a költségvetésben, vagy a mostani koncepcióban is. Összevont
intézmény, ami két közművelődési feladatot lát el, a könyvtári és a közművelődési
feladatokat.
Varga Róbert képviselő: Jelenleg a kultúrházban van-e nagyobb szabású rendezvényre
készülődés?
Benkő Sándor polgármester: Igen, a képviselő-testület az elmúlt ülésen döntött róla, Pálné
Fazekas Irén alpolgármester lett megbízva a karácsonyi ünnepség megszervezésével.
Varga Róbert képviselő: Azon kívül semmi?
Benkő Sándor polgármester: A változások tudatában nincs értelme ilyen feladatokra készülni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Javasolja, hogy a könyvtárosi feladatokat a biharkeresztesi
könyvtáros lássa el továbbra is, és csak a közművelődés-szervezőállásra írjanak ki pályázatot,
a 3. számú határozati javaslat szerint. A teljes munkaidőt nem feltétlenül tartja szükségesnek.
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Kubinyiné Szilágyi Mária: Ebben az esetben egy belső pályázatot hirdet meg a képviselőtestület, ami azt jelenti, hogy meghirdetésre kerül itt Ártánd községben, vagy meghatározza,
ha más településen is kívánja meghirdetni. Ez megbízásos jogviszony, nem munkaviszony,
nem közalkalmazotti jogviszony, erre a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Ezt
azt jelenti, hogy aki erre a feladatra pályázni fog, a megbízásában az fog szerepelni, hogy
konkréttan milyen feladatok ellátására kap megbízást. A foglalkoztatás jellege teljes- vagy
részmunkaidő lehet, kéri, hogy ezt határozza meg a képviselő-testület.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy részmunkaidős legyen a foglalkoztatás jellege.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e, hogy a
megbízási jelleg részmunkaidős legyen.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással egyetértett
azzal, hogy a meghirdetendő közművelődés-szervezői állás foglalkoztatási jellege:
részmunkaidős.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ha részmunkaidőről van szó, akkor ez napi 4 vagy 6 óra legyen?
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy a
megbízás időtartama napi 4 óra legyen.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem értett
egyet azzal, hogy a foglalkoztatás időtartama napi 4 óra legyen.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy a megbízás időtartama napi 6 óra legyen.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy a
megbízás időtartama napi 6 óra legyen.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett
azzal, hogy a foglalkoztatás időtartama napi 6 óra legyen.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A szavazás alapján a megbízás jellege részmunkaidő, napi 6
órában, ezzel fog módosulni a pályázati kiírás. A munkavégzés helye csak a Művelődési Ház,
Ártánd, Templom utca 11. szám. A lényeges feladat: a település Művelődési Házában
közművelődés-szervezői feladatok ellátása. A pályázati feltételeknél kell meghatározni, hogy
milyen iskolai végzettséggel rendelkezzen, legyen-e jogosítványa, rendelkezzen-e más
szakképzettséggel, a büntetlen előélet az alapvetően kötelező, legyen-e gyakorlathoz kötve,
lehet különböző kategóriákat meghatározni, lehet pályakezdő, vagy 1-3 év, vagy 5-8 év
tapasztalattal rendelkezzen.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy legyen jogosítványa, büntetlen előéletű, és legyen
pályakezdő, mivel egyrészt az nem kerül annyi költségbe, másrészt nagyon hamar
beletanulhat a szakmába és rálátást szerezhet egy pályakezdő is.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Az eddig meghatározott feltételek: pályakezdő is lehet a pályázó,
büntetlen előéletű legyen, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt be kell mutatni, és
legyen B kategóriás jogosítványa. A legfontosabbat még nem határozták meg, hogy milyen
végzettséggel rendelkezzen.
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Varga Gézáné képviselő: Javasolja a gimnáziumi érettségit feltételként.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Középfokú végzettségnek számít az is, ha gimnáziumi érettségivel
és OKJ-s szakképzettséggel rendelkezik népművelői szakon.
Benkő Sándor polgármester: Részéről nem elég a gimnáziumi végzettség, a pályázónak
legyen egy népművelői szakképzettsége, mert ez nem olyan tevékenység, hogy csak az
épületet kell nyitni, zárni, szervezni is kell a programokat.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Szakirányú végzettségként meg lehet határozni a feltételt?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ha gimnáziumi érettségi a feltétel, akkor ezt azzal kell
kiegészíteni, hogy szakképzésben szerzett népművelési szervező vagy középfokú
közművelődési szakember szakképesítéssel rendelkezzen.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Ez a minimális követelmény, de lehet főiskolai
végzettsége is?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Természetesen, igen.
Árgyelán Andrea körjegyző: Kéri irodavezető asszonyt, foglalja össze a pályázati feltételeket
a szavazás előtt.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázati feltételek: gimnáziumi érettségi és szakképzésben
szerzett népművelési szervező vagy középfokú közművelődési szakember szakképesítés;
büntetlen előélet, B kategóriás jogosítvány.
Varga Gézáné képviselő: A jogosítvány feltétlenül fontos?
Benkő Sándor polgármester: Nem tartja szükségesnek.
Árgyelán Andrea körjegyző: Lehet feltétel, de lehet előny is. Ha feltétel, akkor egy
jogosítvánnyal nem rendelkező népművelőt nem lehet felvenni.
Kiss István képviselő: Legyen feltétel a jogosítvány.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ha többféle javaslat van, akkor meg kell szavaztatni.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy a B
kategóriás jogosítvány megléte pályázati feltétel legyen.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem értett
egyet azzal, hogy a B kategóriás jogosítvány megléte pályázati feltétel legyen.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Javasolja, hogy a B kategóriás jogosítvány megléte előny
legyen.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy a B
kategóriás jogosítvány megléte előny legyen.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett
azzal, hogy a B kategóriás jogosítvány megléte előny legyen.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázat további feltétele, hogy pályakezdő is benyújthatja a
pályázatát, ezt a pályázati kiírásban úgy kell írni, hogy szakmai tapasztalat: 0 év.
Kiss István képviselő: Ha a pályakezdőt szavazzák meg, akkor csak pályakezdő lehet, vagy
lehet egy 60 éves személy is?
Árgyelán Andrea körjegyző: Az a minimum feltétel, hogy pályakezdő is lehet.
Kiss István képviselő: Korhatárt nem lehet szabni?
Árgyelán Andrea körjegyző: A korhatár ugyanúgy, mint a lakóhely meghatározása,
diszkriminatív feltétel, erről nem lehet dönteni.
Kiss István képviselő: Azért akarta ezt kiszűrni, mert hallott olyat, aki jelentkezne 59 évesen,
és akkor két év múlva újra ugyanez a helyzet állhat elő.
Árgyelán Andrea körjegyző: A képviselő-testület majd dönt a pályázatokról, de
diszkriminálni nem lehet.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ismerteti a végleges pályázati feltételeket: gimnáziumi végzettség
+ szakképzésben szerzett népművelési szervező ügyintéző vagy közművelődési szakember
szakképesítés, büntetlen előélet és 0 év szakmai gyakorlat.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az elhangzott
feltételekkel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett az
ismertetett pályázati feltételekkel.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázat benyújtásánál előnyt jelent, ha a pályázó B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkezik. A pályázat részeként benyújtandó igazolások: az ellátandó
feladatokra vonatkozó elképzelések, maximum 3 oldal terjedelemben, iskolai végzettséget
igazoló okiratok fénymásolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának
nyilvános ülésen való megtárgyalásához. A feladatellátás kezdő időpontja: az elbírálást
követően azonnal, de legkorábban 2011. január 3. napjától, vagy van-e más javaslat?
Kiss István képviselő: Egyetért az elhangzott javaslattal.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázatbenyújtás határidejét kell meghatározni. Ha a képviselőtestület ma dönt a pályázat kiírásáról, és belső pályázatról van szó, akkor ezt már holnap ki
lehet függeszteni, viszont akkor meg kell határozni, hogy hányadikáig legyen benyújtható a
pályázat.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy 6-ától 20-áig lehessen benyújtani a pályázatot.
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Varga Róbert képviselő: Akkor a két ünnep közt el kell bírálni a pályázatokat? Lehetne 15-e
is a határidő.
Árgyelán Andrea körjegyző: Az erkölcsi bizonyítvány 5 napon belül megjön.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázatot be lehet nyújtani a feladóvevénnyel, és az erkölcsi
bizonyítvány megérkezik az elbírálás napjáig.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy két hét múlva a rendes testületi ülésen tárgyalják meg.
Árgyelán Andrea körjegyző: A rendes testületi ülés 13-án lesz, a könyvvizsgáló is csak akkor
tud jönni.
Varga Róbert képviselő: Ha 20-át határozzák meg, akkor karácsony előtt még el lehet bírálni
a pályázatokat.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ha 20-áig beérkeznek a pályázatok, 22-én meg lehet tartani a
rendkívüli ülést.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Akkor a pályázatbenyújtás határideje 2010. december 20.
Árgyelán Andrea körjegyző: A módosító javaslat szerint a pályázat meghirdetése december
6., a benyújtási határidő pedig december 20-a.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az elhangzott
módosító javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett a
módosító javaslattal.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Arról is döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy csak Ártándon
lesz meghirdetve a pályázat, vagy máshol is, mivel ez egy belső pályázat.
Árgyelán Andrea körjegyző: Hirdetőtáblán mindenféleképpen ki lesz függesztve, valamint a
település honlapján megjelentetik.
Kiss István képviselő: Egyetért a javaslattal.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázat meghirdetésének ideje: 2010. december 6., a pályázat
meghirdetésének helye: Ártánd község hirdetőtáblája és Ártánd község honlapja. A pályázati
kiírással további információt nyújt polgármester úr, ha szükség van rá, akkor ő is.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Egyetért azzal, hogy mindketten nyújtsanak információt.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az
Ártánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni:
közművelődés-szervező. Ha úgy gondolja a képviselő-testület, hogy személyesen is be lehet
nyújtani a pályázatot, akkor azt is szerepeltetni kell a pályázati kiírásban.
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Kiss István képviselő: Javasolja, hogy személyesen is be lehessen nyújtani a pályázatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Akkor ez a pályázati kiírásban a következőképpen fog szerepelni:
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Ártánd Község
Önkormányzata címére történő megküldésével vagy személyesen. Kérjük a borítékon
feltüntetni: közművelődés-szervező.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az elhangzott
módosító javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett a
módosító javaslattal.
Varga Róbert képviselő: Mi az elbírálás módja, rendje?
Kubinyiné Szilágyi Mária: Az elbírálás módja, rendje: képviselő-testületi ülésen, 2010.
december 22-én. Ha a pályázó hozzájárul, hogy nyilvános ülésen tárgyalják, akkor nyilvános
ülésen, ha nem, akkor zárt ülésen tárgyalják.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ez egy szerdai nap, hány órakor legyen a testületi ülés?
Varga Róbert képviselő: Legyen 9 órakor.
Kubinyiné Szilágyi Mária: A pályázatok, ha 20-a előtt érkeznek be, nem felbonthatók.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ha személyesen hozzák be a pályázatot, és nincs borítékban,
meg kell kérni a pályázót, hogy tegye zárt borítékba a pályázatát, és írja rá, hogy
közművelődés-szervező pályázat. 20-án 16:00 óráig lehet beadni a pályázatokat, 21-én
irodavezető asszony a beérkezett pályázatokat felbontja és összesíti, elkészíti az előterjesztést.
22-ére a testület megkapja az előterjesztést a határozati javaslattal, és 22-én a testületi ülésen
itt lesznek kompletten a pályázatok, bele lehet tekinteni. Megfelel ez így a képviselőtestületnek?
Kiss István képviselő: Megfelel.
Kubinyiné Szilágyi Mária: Ismerteti a határozati javaslat 3. pontját.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az ismertetett
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
104/2010. (XII. 2.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Zám Tibor
Művelődési Ház és Könyvtárban közművelődés-szervező feladat ellátására vonatkozó
belső pályázatot hirdet a határozat mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelően.
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A könyvtárosi feladatokat a biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár, mint
mozgókönyvtári feladatokat biztosító intézmény útján látja el.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 2.

1. melléklet a 104/2010. (XII. 2.) önkormányzati határozathoz
Ártánd Község Önkormányzat
pályázatot hirdet
közművelődés szervező
feladatok ellátására.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű megbízásos jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő: napi 6 óra
A munkavégzés helye:
Hajdú - Bihar Megye, 4115 Ártánd, Templom u. 11 .
A megbízással járó lényeges feladatok:
A település Művelődési Házában közművelődés szervezői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:




Gimnáziumi érettségi és szakképzésben szerzett népművelési szervező vagy
középfokú közművelődési szakember szakképesítés
Büntetlen előélet
Pályakezdők is pályázhatnak

Előnyt jelent:
 B kategóriás jogosítvány
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Az ellátandó feladatokra vonatkozó elképzeléseket (max. 3 oldal
terjedelemben)
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelmet igazoló űrlap, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához

A feladatellátás kezdő időpontja:
Az elbírálást követően azonnal de, legkorábban 2011. január 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 20. 16 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Benkő Sándor polgármester az
54/431-710 –es telefonszámon és Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető az 54/430 – 001 /131
–es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ártánd Község Önkormányzat címére történő megküldésével
(4115 Ártánd, Rákóczi út 28.), vagy személyesen zárt borítékban, az előzőekben leírt
címzéssel ellátva.
Mindkét esetben kérjük a borítékon feltüntetni: közművelődés szervező.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a kiemelt munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ártánd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával
kapcsolatos feladatokat a Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt, Told Körjegyzőség jegyzője
látja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ártánd Község Honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot zárt borítékban "Ártánd Község Önkormányzat közművelődés szervezője
pályázat" megnevezéssel 2 példányban kell benyújtani. A benyújtási határidőn túli
hiánypótlásra nincs lehetőség.
2. Előterjesztés falugondnoki feladatok ellátásáról
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Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést
megkapták. Felkéri körjegyző asszonyt, mondja el javaslatát.
Árgyelán Andrea körjegyző: Mivel megkapták az önálló képviselői indítványt, és a tartalmát
nézve ez a falugondnoki rendelet módosításának az előterjesztését jelenti, ezért javasolja
polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy kezeljék kétféleképpen a mai napi rendet,
az egyik maga a beszámoló, a másik pedig egy arra vonatkozó felhatalmazás, hogy az önálló
képviselői indítvány alapján készítsék elő a rendeletmódosítás előterjesztését, mert vannak
benne olyan tételek, amelyek a szociális törvénnyel ellentétesek, és vannak, amelyek
keresztülvihetőek. Szeretnék szakszerűen előkészíteni, a következő rendes testületi ülésre. Ha
ez így megfelel, akkor az önálló képviselői indítványt a következő testületi ülésen a
rendeletmódosítás előterjesztésével együtt kellene megtárgyalni.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirend
módosításával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül egyetértett a
napirend-módosító javaslattal.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket a napirenddel
kapcsolatban.
Kiss István képviselő: A beszámolóval részben egyetért, elég hiányos. Volt ideje részben
belenézni a menetlevelekbe. A gépjármű-használat igénylés vezetése feltétele a falugondnoki
busz üzemeltetésének, ha van ilyen, szeretné megnézni. Hiányolja a falugondnoki napló
vezetését.
Benkő Sándor polgármester: A beszámolót az ellenőrzésről szóló jelentéssel együtt kell
kezelni.
Kiss István képviselő: Az ellenőrzésről az a véleménye, hogy semmit nem ér, nem szabad érte
pénzt kiadni. A menetlevelek vezetését kifogásolja, mi 20 km Ártánd és Biharkeresztes
között? Hiányolja a falugondnoki naplót, amiben törvény szerint vezetni kell minden olyan
tevékenységet, ami az előterjesztésben le van írva. A gépkocsi több ezer kilométert futott, de
nem lehet tudni, hogy milyen tevékenységet végzett azon belül. Szinte minden menetlevél
kifogásolható. Mi köze van a falugondnoki tevékenységhez egy Ártánd – Nagyvárad
útvonalhoz. 90%-ban nem egyezik meg a kilométer az oda beírt indulási és érkezési helyek
tekintetében a térképen szereplő kilométerekkel. Szóbeli elmondás szerint például két
debreceni út közül az egyik út 119 km oda-vissza, a másik debreceni út pedig ugyanazon a
napon 180 km. Hogyan fordulhat elő ilyen? Ha el akarják számoltatni a falugondnokot, nem
tud elszámolni, mert nem tűnik ki, hogy hova és hányszor ment. Ezért tette azt a javaslatot,
hogy minden egyes utat vezessen a falugondnok, ha kell, több menetlevél felhasználásával is.
Ha nem kap megfelelő választ, máshol keresik meg az igazat. A kérdése az, hogy miért nincs
falugondnoki napló? Kérdésére a polgármester úr a falugondnoki gyűlésen úgy tájékoztatta,
hogy van ilyen napló, de nem mutathatja meg, mert az személyiségi jogokat sértene. Ez nem
így van, mert a napló azt tartalmazhatja, hogy ki, hova és mikor kéri, de azt nem tartalmazza,
hogy milyen konkrét célra veszik igénybe.
Fent József: Előfordult olyan eset, hogy egy nap alatt kétszer kellett bemenni
Berettyóújfaluba, vagy Debrecenbe, például számítógépet vitt szervizbe, és még aznap
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délután szóltak, hogy lehet érte menni. Másik alkalommal fűnyírót vitt debreceni szervizbe, és
délután telefonon kaptak értesítést, hogy aznap 5 óráig be kell menni az MVH-hoz.
Benkő Sándor polgármester: Képviselő úr felvetésére elmondja, hogy van egy
Berettyóújfaluval és Nagyváraddal közösen benyújtott kerékpárút-pályázat, és a Nagyváradon
a pályázat értékelésén kellett részt vennie.
Varga Róbert képviselő: Kinek kellett kimenni Nagyváradra?
Benkő Sándor polgármester: A polgármesternek. A polgármester képviseli az
Önkormányzatot. Aki gépkocsit vezet, az tudja, hogy Debrecen határán nem lehet megállni. A
városon belül lehet akár 100 km-t is megtenni egyik helyről a másikra. A gépkocsi-pályázattal
kapcsolatban kétszer is be kellett menni Debrecenbe, Nyíregyházára pedig háromszor is el
kellett menni.
Kiss István képviselő: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2009. (XI.
27.) ÁKt. rendelete 1. § (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya Ártánd község közigazgatási
területére terjed ki. A rendeletben két helyen is meg van határozva, hogy Ártánd közigazgatási
területére szól ez a gépjármű.
Árgyelán Andrea körjegyző: Rosszul értelmezi képviselő úr, mert Ártánd község
közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki, ez azt jelenti, hogy
aki Ártánd községben lakik, azokra terjed ki. Ártándi személyt el lehet vinni például
Debrecenbe, de például toldi lakost az Ártánd Község Önkormányzat falugondnoki
gépjárműve nem viheti el a kórházba.
Kiss István képviselő: Benne van az önálló képviselői indítványban is, hogy költségtérítésben
részesülő személy rendkívüli esetben veheti igénybe a falugondnoki buszt, baleset, betegség
esetén, képviselő-testületi döntés útján, illetve megilleti minden alapellátásban szereplő
tevékenység. Tehát a polgármester úr igénybe veheti az Ártánd község közigazgatási területén
az autóbuszt, de nem veheti igénybe más településekre, mert ő erre a megbízatásra, amit ő
vállalt, költségtérítést kap.
Árgyelán Andrea körjegyző: Határozottan visszautasítja, hogy a belső ellenőrzés semmit nem
ér. Egyértelműen kiderül az ellenőrzésből, hogy egy határidőnaplóban volt vezetve az
igénybevétel. Az igénybevétel nem kell, hogy írásban történjen, ez nem várható el a
lakosoktól. A következő testületi ülésen fogják elfogadni a rendeletmódosítást, a képviselőtestület szabályai szerint fog működni a szolgálat. Az ellenőrzési jelentésben arra is kitért a
belső ellenőr, hogy vezetni kell egy nyilvántartást, a jelentés óta ennek a nyilvántartásnak a
vezetése megtörtént, melyben fel van tüntetve a sorszám, dátum, az igénybevevő neve, a cél, a
helyszín, az engedélyező, és az, hogy ezt a sofőr tudomásul vette. Ezzel kapcsolatban
megkérdezte a belső ellenőrt, hogy milyen elvárása van még, aki azt válaszolta, hogy
készítsenek hozzá egy szabályzatot. A szabályzat elkészítéséhez lenne egy olyan javaslata,
hogy aki az engedélyező, ez lehet a polgármester, vagy akár egy képviselő is, a képviselőtestület döntése szerint, az fog a falugondnokkal közvetlen kapcsolatot tartani. Minden
eshetőség előfordulhat, akár hétvégén vagy este is lehet szükség a gépkocsira. Az az
engedélyező, akit a szabályzatban rögzíteni fognak, köteles az igénybevételt folyamatosan
nyomon követni, ezt valakinek koordinálni kell. Ha úgy kívánják meghatározni, hogy ez ne a
polgármester legyen, a prioritást az engedélyezőnek kell a falugondnok véleménye alapján
felállítani. Ez nagyon sok esetben borzasztó komplikált feladat. A szabályzatot a
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rendeletmódosítás előterjesztésével egyidejűleg elő fogja készíteni 13-ára, de ilyen
szabályzatot még nem látott egyetlen falugondnoki szolgálatnál sem, ezt javasolta az
ellenőrzés, ezért készítik elő. A szabályzatban az engedélyező személyét meg kell határozni,
és az engedélyező kötelezettségét is, amelyet összhangba kell hozni a rendelettel.
A nyilvántartás vezetve van, egyelőre a rendelet alapján a polgármester az engedélyező. A
szabályzatban és a rendeletmódosításban ki fogja hagyni az engedélyező nevét, hogy ki az,
aki a falugondnoki gépjárművet irányítja, a falugondnoki sofőrt utasítja arra, hogy hova
menjen, és ellenőrizze a tevékenységét. De ez nem lehet minden képviselő-testületi tag,
javasolni kell egy képviselőt, illetve a polgármestert.
Kiss István képviselő: A nyilvántartást szeretné megnézni.
Varga Róbert képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy a falugondnok a tiszteletes urat kiés hazaszállítja, ez a kiszállítás mit takar, Romániába?
Fent József: Temetés alkalmával a temetőbe ki- és hazaszállítja a tiszteletes urat, valamint a
mozgásukban korlátozott, idős lakosokat.
Kiss István képviselő: Szeretné tisztázni, hogy az alapellátással semmi gondja nincs, ahogy
szabályozva van, tökéletesen megfelel. Az alapellátásban szereplő tevékenységet a
falugondnok végezze úgy, ahogy le van írva. Arra gondolt, és ehhez ragaszkodik is, hogy ha
valaki igénybe kívánja venni a gépjármű térítéses szolgáltatását, az legyen a testület
hatásköre, de ha valaki alapellátásban kéri a gépjárművet, a kérőlapon szerepeljen minden: ki
kérte, hova, mikor. A falugondnoki naplóban benne lesz az elvégzett konkrét tevékenység. A
menetlevél-vezetéssel az a gondja, hogy a gépkocsi által futott kilométerek nem egyeznek
meg a beírt távolságokkal.
Benkő Sándor polgármester: A 180 km-es debreceni út az, amire a képviselő úr gondol.
Kiss István képviselő: Nagyon sok ilyen út van a menetlevélben.
Benkő Sándor polgármester: A Váti és az MVH között háromszor kellett megtenni aznap a
távolságot, különböző iratokkal.
Kiss István képviselő: Nem az a gondja, hogy hányszor kellett menni, de ez nem tűnik ki a
menetlevélből. Minden egyes futásnál legyen részletezve. Ez alapvetően jelzi, hogy
visszaélésre ad okot.
Árgyelán Andrea körjegyző: Nem kötelező ilyen részletesen vezetni a menetlevelet, de akkor
a kérése az, hogy legyen feltüntetve minden úti cél, településen belül is. Így mindenki
számára egyértelmű lesz, hogy a gépjármű hol járt.
Kiss István képviselő: Ezt szabályozni is szeretné.
Fent József: Több menetlevelet is fel lehet használni egy nap?
Kiss István képviselő: Természetesen, igen. Ha szükséges, akkor több menetlevelet
használjon fel.
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Árgyelán Andrea körjegyző: A képviselő-testület előtt van egy beszámoló, a testület erről
annyi döntést hozhat, hogy tudomásul veszi, kiegészítve azzal, hogy a sofőrnek mától kezdve
a menetlevelet úgy kell vezetnie, hogy utcától utcáig, házszámtól házszámig fel kell tüntetnie,
hogy merre járt. Ezt tudomásul vette. A következő testületi ülésre pedig, az önálló képviselői
indítvány alapján a részletszabályokat előkészíti, a személyre vonatkozó javaslatot üresen
hagyva, de mindezt összhangba kell hozni a szociális törvénnyel. Most csak a beszámoló
tudomásul vételéről van szó.
Varga Róbert képviselő: A tájékoztatót elolvasta, tudomásul is fogja venni. Annyi észrevételt
tenne, hogy be kell zárni azon kiskapuk lehetőségét, ami esetlegesen visszaélésre adhat okot,
valamint ésszerűsíteni kell az utakat.
Árgyelán Andrea körjegyző: Kéthavonta vagy negyedévente mindig tárgyal a
falugondnokokkal, és kéri, hogy próbálják meg összhangba hozni, és úgy koordinálni az
utakat, hogy minél gazdaságosabb legyen, de sok esetben egyszerűen lehetetlen úgy
megoldani. Nagyon nehéz összhangba hozni a feladatokat, és az a baj, hogy az állami
támogatás összege olyan minimális, hogy abból nem lehet kihozni a falugondnoki gépjármű
üzemeltetését. Azzal az előírással, hogy a falugondnoki gépjárművezetőnek meghatározott
végzettséggel kell rendelkeznie, meghatározott kinevezése kell, hogy legyen, szinte csak
ennyire elég az állami normatíva. Jövőre csak kötelező önkormányzati feladatokat fognak
finanszírozni, és a falugondnoki feladat ellátása sem kötelező önkormányzati feladat. Akkor
lesz probléma, ha a falugondnoki szolgálat nem tudja kielégíteni a lakossági igényeket
forráshiány miatt.
Varga Róbert képviselő: Ezért mondja, hogy takarékoskodni kell, és éppen ezért van az, hogy
szálka az emberek szemében, amikor a polgármester urat szállítja a gépkocsi háromszornégyszer egy nap, miközben költségtérítésben részesül.
Kiss István képviselő: Megjegyzi, hogy nehéz feladat hárul a falugondnokra, nem irigyli, de
azt szeretné elérni, hogy ne legyen a háta mögött támadási felület.
Benkő Sándor polgármester: A jövőt illetően a menetlevél kibővítve lesz vezetve.
Kiss István képviselő: Az sem gond, ha a menetlevélen nem vezeti részletesen, de a
falugondnoki naplóba vezesse be.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ne vezesse duplán, mert az adminisztráció időigényes lesz. Elég,
ha a menetlevélen rajta van, hogy hová megy, hány kilométert tesz meg egyik házszámtól a
másikig, a külön nyomtatvány pedig elég arra, hogy az igénylők nevét, az engedélyező és a
tudomásulvétel aláírását tartalmazza.
Kiss István képviselő: Nem kételkedik a jogosságában, csak nem tűnik ki a menetlevélből,
hogy hol jár a gépkocsi.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, tudomásul veszik-e a
falugondnoki szolgálat beszámolóját.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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105/2010. (XII. 2.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki feladatok ellátásáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 2.

3. Előterjesztés a képviselő-testület munkáját elősegítő laptopok használatát rögzítő
megállapodás és szabályzat elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést
megkapták. Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.
Kiss István képviselő: Nem igényli a gépet, mert amikor a tulajdonába kerül, 4 év múlva már
elavult gép lesz. Kéri, hogy az informatikus telepítse fel a saját gépére a szükséges programot.
Benkő Sándor polgármester: A jelzést tudomásul vette. Megkérdezi a képviselőket, van-e
még ilyen jellegű észrevétel, aki nem tart igényt a számítógépre.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ebben az esetben 4 számítógép megvásárlása lesz napirenden,
bruttó 120 E Ft összegben.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosító
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító
javaslattal egyetértett.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az I. számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2010. (XII. 2.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza 4 db laptop
megvásárlását maximum, bruttó 120. 000 Ft/db vételáron.
Megbízza a jegyzőt a laptopok beszerzésével.
Felkéri a polgármestert, hogy az 60.000 Ft/db használati díj egy összegben történő
megfizetéséről a megállapodást a képviselőkkel kösse meg.
A képviselő-testület a laptop vásárlás költségeit, a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 6.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
107/2010. (XII. 2.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja a laptopok használatát rögzítő bérleti szerződést
és szabályzatot.
Felkéri a polgármestert, hogy a laptopok átadás-átvételéről gondoskodjon.
Felkéri a polgármester, hogy a bérleti szerződésben és szabályzatban rögzített feladatokról
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 20. a laptopok átadás-átvételére
folyamatos,
a bérleti szerződésben és szabályzatban rögzített
feladatok végrehajtására

1. melléklet a 107/2010. (XII. 2.) önkormányzati határozathoz
Bérleti Szerződés
Amely létrejött egyrészről Ártánd Község Önkormányzata (Címe: 4115 Ártánd, Rákóczi u.
28. szám, Képviselője: Benkő Sándor polgármester) továbbiakban mint Bérbeadó,
másrészről:
Név:……………………………………………………………………………………................
Cím:……………………………………………………………………………………................
Szállítási cím:…………………………………………………………………………………….
Születési idő, hely:……………………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………................
Szem.Ig.sz.:………………………………………………………………………………………
Telefon – otthoni:……………………….. mobil:…………………………
Email cím:……………………………………………………………………………………….,
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továbbiakban, mint Bérlő között a mai napon, az alábbiak szerint:
1. A Bérlet tárgya és a bérleti díj összege:
Azon.
szám

Eszköz neve

Bérleti
Forgalmi
időszak
értéke
2010-2014

-

Összesen

Bérleti
díj

-

2. Bérbeadó a ..…/2010. (…….) számú ÁKt határozata alapján bérbe adja Bérlőnek az 1. pontban
meghatározott eszközt.
3. Jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a ../2010. (…...) számú ÁKT
határozatával elfogadott szabályzat (a továbbiakban: szabályzat).
4. Felek kijelentik, hogy az eszköz használatának feltételeit tartalmazó a bérleti szerződés mellékletét
képező szabályzatot megismerték és az abban foglaltak maradéktalanul betartják.
5. Jelen bérleti szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre a Ptk szabályai az irányadóak.
6. Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződésből adódó vitás kérdéseket elsősorban békés úton
rendezik, egyéb esetben kikötik a Berettyójfalui Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
7. Felek a bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Ártánd, 2010. december
…………………………………

…………………………………

Bérbeadó

Bérlő

2. melléklet a 107/2010. (XII. 2.) önkormányzati határozathoz

SZABÁLYZAT
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját segítő hordozható
számítógépek (laptopok) használatáról
1. A hordozható számítógépekhez kapcsolódó tulajdonjog és használati jog
Ártánd Község Önkormányzata az önkormányzati képviselők munkájának támogatására
hordozható számítógépet (hordtáska és optikai egér tartozékkal) biztosít minden azt igénylő
képviselő (a továbbiakban: felhasználó) számára 2011. januárjától a választási ciklus végéig,
az e szabályzatban meghatározott előírások betartásával.
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A számítógépek az önkormányzat tulajdonát képezik, a felhasználót az általa átvett
számítógépre 60 000 Ft, egyösszegű bérleti díj megfizetésével használati jog illeti meg.
A választási ciklus végén – 2014-ben – a számítógép a felhasználó tulajdonába kerül.
Amennyiben az önkormányzati képviselők általános választására a számítógép „0-ra” íródása
előtt kerül sor, illetve a felhasználó képviselői megbízatása egyéb okokból megszűnik, akkor
a bérleti díj és a nettó érték közötti különbözet kifizetése után kerülhet a felhasználó
tulajdonába.

2. Garancia, biztosítás
A hordozható számítógépekre a szállító ……. év szervizgaranciát biztosított, mely
20…………-án jár le. A garanciális javítások mielőbbi elvégzése érdekében a meghibásodást
a Polgármesteri Hivatal informatikusának (a továbbiakban: informatikus) kell jelezni (tel:
430-001/128 mellék).
A számítógépekre a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztosítással rendelkezik. Az esetleges
káreseményeket az informatikusnak kell jelezni.

3. A hordozható számítógépek használata
A mobil eszközök abból adódóan, hogy használatba kerülnek a belső védett környezeten kívül
is, különös körültekintést igényelnek. A felhasználó felelős a mobil eszköz fizikai védelméért,
lopás elleni védelméért, és a megfelelő környezetben való használatáért.
A mobil eszközt tilos úgy idegen hálózaton használni, hogy a felhasználó nem bizonyosodott
meg az adatvédelmi eszközök helyes működéséről a mobil eszközön.
4. Szoftverek telepítése
A felhasználó nem jogosult önállóan, az informatikussal való egyeztetés nélkül szoftvert
telepíteni a gépére.
Veszélyek:
• Illegális szoftver telepítése büntetőjogi felelősségre vonással jár.
• Olyan – akár szerzői jogi értelemben legális – szoftver telepítése, amely instabillá
teszi a gép működését, hibaelhárítási munkát, így költségeket generál.
• Olyan – akár szerzői jogi értelemben legális – szoftver telepítése, amely
kiszolgáltatottá teszi a gépet, esetleg a gépen keresztül az infrastruktúra más
elemeit, szervereket, más gépeket is elérhetővé tesz, veszélyezteti a Polgármesteri
Hivatal működését, bizalmi adatkezelését, adattárolási biztonságát.
A felhasználó nem jogosult az önkormányzat szoftvereit magáncélra lemásolni, sem más
gépre telepíteni.
5. Szoftverek beállításainak megváltoztatása
A felhasználó nem jogosult önállóan, az informatikussal való egyeztetés nélkül szoftvert
átállítani, törölni, – ez kiemelten fontos a számítógép biztonságát biztosító szoftverekkel
kapcsolatosan, mint például, de nem kizárólag: vírusvédelem, tűzfal.
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Ez alól kivételek az olyan változtatások, amelyek a felhasználói alkalmazásokon történnek,
tipikusan nyomtatóválasztás, helyesírás ellenőrző nyelvválasztás.
6. Az internet használata
A felhasználó a használatra kapott számítógépen jogosult saját költségviselés és előfizetés
alapján magáncélra használni az internetet, annak figyelembe vételével, hogy ne
veszélyeztesse a számítógép és a rajta lévő adatok biztonságát.
Tilos olyan anyag továbbítása, letöltése vagy közzététele az interneten, amely a hatályos
jogszabályokat sérti.

7. Figyelmeztetési, hiba-bejelentési kötelezettség
A felhasználó köteles az általa tapasztalt rendellenes eseményekről az informatikust
tájékoztatni.

A szabályzatot Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2010. (…….) számú
ÁKt Határozatával fogadta el.

Ártánd, 2010. november 30.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, hogy ha a
képviselő-testület szeretné, van lehetőség arra, hogy az e-mail-cím név@artand.hu legyen, ezt
két évre lehet előfizetni, 3 E Ft-ba kerül, a két év után hosszabbítani lehet az érvényességét
1 évre, mely ugyancsak 3 E Ft-ba kerül.
Árgyelán Andrea körjegyző: Ez az Önkormányzat költsége lenne. Miután a képviselők
megkapták a laptopokat, az előterjesztések papíron nem lesznek kiküldve, csak elektronikus
úton. A zárt ülések anyaga is arra az e-mail-címre lesz kiküldve, amelyet kifejezetten csak
erre a célra használjanak. Az informatikus be fogja tanítani ennek a használatát, az átadásátvételt követően.
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4. Különfélék
Varga Róbert képviselő: A lakosság részéről jelezték a 60 literes kuka igényét. Van-e
valamilyen esély a bevezetésére?
Benkő Sándor polgármester: A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. egyértelmű álláspontja az,
hogy amennyiben 60 literes kukák használatát bevezetné a 41 település, az plusz költséggel
terhelné a szemétszállítás díját, amit a lakosságra terhelnének.
Árgyelán Andrea körjegyző: Érkezett javaslat az országgyűlési képviselő úr felé, hogy az
EüM. rendelet módosítását kezdeményezze az országgyűlésnél, mivel az a rendelet írja elő a
szállítás rendszerességét is, és annak a lehetőségét is figyelembe véve, hogy 60 literes edény
is legyen. Tehát országgyűlési döntés szükséges ahhoz, hogy ez módosításra kerüljön.
Varga Róbert képviselő: Tudomása szerint a szennyvízdíj-tartozással rendelkezőktől a
tartozás 50%-át átvállalta a biharkeresztesi Önkormányzat azért, hogy ezáltal a kintlévőségek
csökkenjenek. Ezt Ártándon be lehetne vezetni?
Árgyelán Andrea körjegyző: Ez a lehetőség bezárult, lejárt a határideje. Az volt az alap
kiindulási probléma, hogy mennyi kintlévőséget kezelt a vízmű ezzel kapcsolatban, és a
kintlévőség alapján döntött a testület, hogy ezt az 50%-ot lehetne átvállalni. Meg lehet nézni,
hogy Ártánd község részéről mennyi a kintlévőség, ami egyelőre behajthatatlannak tűnik. Ez
a döntés költségvetésfüggő. A biharkeresztesi Önkormányzat a szociális rendeletet
módosította, és a szociális keret terhére biztosította, de minimális a száma azoknak, akik éltek
a lehetőséggel.
Benkő Sándor polgármester: Ártánd Község Önkormányzata egy másik lehetőséggel él,
melyet a Héra Alapítvány biztosít, a villanyszámla-hátralék rendezésére. Amennyiben ilyen
irányú kérelmek érkeznek be az Önkormányzathoz, a testület a későbbiekben fog döntést
hozni a támogatásról. Az E.ON Zrt-nél is van olyan lehetőség, hogy ha a számlatartozással
rendelkező védendő fogyasztó befizet egy bizonyos összeget, az E.ON ugyanannyi összeget
hozzátesz.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester
a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését befejezettnek nyilvánította.

K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző
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