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13/2010. (XII.4.) önkormányzati
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a 2010. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek
alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 16.) ÁKt. rendelet módosításának elfogadásáról
Ártánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról
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16/2010. (XII.4.) önkormányzati
rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 16/2005. (X.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

17/2010. (XII.4.) önkormányzati
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a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2009. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójának elfogadásáról
Ártánd Község Önkormányzatának 2010-2014. évekre
szóló Gazdasági Programjáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
évi munkatervéről
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati
feladatok éves átfogó értékeléséről
a 2010. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának
meghatározására
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14/2010. (XII.4.) önkormányzati
rendelet

15/2010. (XII.4.) önkormányzati
rendelet
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Határozatok
112/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
113/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
114/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
115/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
116/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
117/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
118/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 13-án hétfőn
11:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
soron következő nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea
Dr. Nagy Csaba

körjegyző
aljegyző

Madarász Anita jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, vendégek:
Farkas Lajos

könyvvizsgáló

Tiszó Sándorné

pénzügyiiroda-vezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
zárt ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
4. Előterjesztés a 2010. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) ÁKt. rendelet
módosítására
5. Ártánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
szabályairól szóló rendelet megalkotására
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6. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 16/2005. (X.25.) önkormányzati
rendelet módosítására
8. Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2009. (XI.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
9. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
10. Előterjesztés az Ártánd Község Önkormányzatának 2010-2014. évekre szóló
Gazdasági Programjára
11. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi
munkatervéhez
12. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
13. Előterjesztés a 2010. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
14. Különfélék

Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Benkő Sándor polgármester:
a) 2010. november 10-én a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt ülésén vett részt
b) Biharkeresztesen a geotermikus energia tárolásával kapcsolatos megbeszélésén vett
részt
c) Kistérségi energiabeszerzési megbeszélésen vett részt
d) A budapesti élelmiszerbank segélycsomagjának kiosztása megtörtént
e) Közös képviselő-testületi ülésen vett részt Biharkeresztesen
f) Átruházott hatáskörben 6 fő részére állapított meg átmeneti segélyt, 2 főt elutasított, 2
fő temetési segélyben, 1 fő gyermekszületési és 7 fő iskolakezdési támogatásban
részesült.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy jogosultak-e a HÉRA Alapítvány megpályázására
Benkő Sándor polgármester: Igen, lehetőség van rá.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri
beszámolót.

3

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
112/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2010. december 13.
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: Mivel az előterjesztést nem kapták meg javasolja a napirendi
pont megtárgyalásának elhalasztását.
3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Varga Róbert képviselő: Kérdezi, hogy az óvodai neveléssel kapcsolatban a 3,9 millió
forintos kiadás mit tartalmaz, valamint az éttermi mozgó vendéglátás mit takar.
Tiszó Sándorné irodavezető: Az óvodai nevelésnek nincs bevétele, csak kiadása, ami
tartalmazza a béreket, járulékokat, dologi kiadásokat. A konyha az önkormányzat saját
feladatellátásában van, ez szintén tartalmazza a béreket, járulékokat, nyersanyagköltséget,
rezsiköltséget.
Varga Róbert képviselő: Ártánd óvodája szakmai szempontból Biharkereszteshez tartozik.
Kérdezi, hogy a biharkeresztesi óvoda az Ártándon folyó tevékenység után kap-e normatívát.
Tiszó Sándorné irodavezető: Az állami forrást Biharkeresztes kapja meg. Az ártándi
önkormányzat hozzájárulást fizet, mivel az állami normatíva nem fedezi a kiadásokat.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy a fejlesztési célú kiadások mit tartalmaznak.
Tiszó Sándorné irodavezető: A fejlesztési célú kiadások között a kerékpárút pályázata
szerepel.
Árgyelán Andrea körjegyző
11:55-kor az ülésről távozott
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A beszámolót hitelesnek és tartalmasnak találja.
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Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
113/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2010.
III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 31.

4. Előterjesztés a 2010. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) ÁKt. rendelet
módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Mivel észrevételük, véleményük nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) 2010. évi költségvetésének
a) kiadások főösszegét
b) bevételek főösszegét
c) tervezett működési hiány
állapítja meg.”

98 703 e Ft-ban
98 703e Ft-ban
0 e Ft-ban
2. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
3.§

(1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet 2010. december 13. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2010. december 14.
Árgyelán Andrea
körjegyző

5. Ártánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy a következő költségvetést nem lehetne-e hamarabb
megtárgyalni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A helyi költségvetést csak akkor lehet elkészíteni, ha már a
központi költségvetés elkészült.
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Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat a 2011. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Ártánd Község Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ártánd Község Önkormányzata, valamint a fenntartásában
működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Ártánd Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. január
1-jétől a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Ártánd Község Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről módosított 2/2010. (II. 16.) ÁKt. rendelet módosított előirányzatainak
szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2011. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2011. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Ártánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2010. december 14.
Árgyelán Andrea
körjegyző
6. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Mivel észrevételük, véleményük nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2007.
(VI.1) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát
veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
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A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2010. december 14. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző
7. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 16/2005. (X.25.)
önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Varga Róbert képviselő: A homlokzat felújítása nem szerepel a módosítások között.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Kiss István képviselővel is egyeztetve arra a következtetésre
jutottak, hogy a támogatás ne csak a homlokzat felújítására legyen igénybe vehető, hanem a
lakóház külső felújítására, mivel ez egy tágabb fogalom. Ebbe beletartozhat pl. a kerítés
felújítása is.
Varga Róbert képviselő: Egyre több külföldi állampolgár építkezik a településre, ezért tartja
célszerűnek azt a módosítást, hogy a támogatást csak az kaphassa meg, aki már itt legalább 5
éve állandó lakhellyel rendelkezik.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Javasolja, hogy ne az évek számát szabják meg, hanem
azt, hogy életvitelszerűen lakjon a támogatott a településen.
Kiss István képviselő: Kompromisszumot ajánl fel. Javasolja, hogy az jogosuljon
támogatásra, aki 1 évig életvitelszerűen lakik a településen.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint az új lakás építése esetén a 100.000 Ft összegű
támogatás reális.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított
rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
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a lakáscélú helyi támogatásokról szóló
16/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. § (1) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 16/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A támogatásra jogosultság az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén
állapítható meg:]
„d) a kérelem benyújtását megelőzően 1 év előzetes állandó lakcímmel való
rendelkezés a településen.”
(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) a támogatás mértéke új lakóház építése esetén 100 000 Ft.”
2. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(3) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 14/2006. (XII.12.) önkormányzati
rendelet.

Benkő Sándor s.k.
polgármester

Árgyelán Andrea s.k.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2010. december 14. napján.

Árgyelán Andrea
körjegyző
8. Előterjesztés falugondnoki a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2009. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
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Dr. Nagy Csaba aljegyző: Javasolja, hogy a napirendi pontot az önálló képviselői indítvány
alapján tárgyalják meg. Az alapellátás a jogszabálynak megfelelően díjmentes. Egyéni
lakossági igénybevétel esetén pl. vásárláskor a szolgáltatás díjköteles.
Kiss István képviselő: Egyéni lakossági igénybevételen a busz bérbeadását érti pl. ha
lakodalmakra vagy egyéb rendezvényekre vennék igénybe.
Dr Nagy Csaba aljegyző: Ez a 18. §-ba lett beépítve. Ami nem alapellátás és nem ingyenes,
hanem kérelemre történik az természetesen díjköteles. Az igénybevétellel kapcsolatos döntés
a képviselő-testület hatásköre.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy a rendelet az alábbiak szerint módosuljon:
-

-

„A falugondnoki gépjárművet nem veheti igénybe az az önkormányzati
dolgozó, képviselő, aki költségtérítésben részesül, feltéve, hogy a települést
érintő önkormányzati ügyek intézéséhez, vagy nem áll fenn rendkívüli
esemény (pl. betegség, baleset).”
„A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért a térítési díjköteles
szolgáltatásokra általánosan előírt térítési díj ötszörösét kell alkalmazni.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslattal
egyetértett.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettervezettel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §

A falugondnoki szolgálatról szóló 16/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, lakosság érdekét szolgáló,
komfortérzetét növelő feladatot is, ha az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában
meghatározott céllal. A feladatokat a polgármester javaslata alapján a Képviselő11

testület határozza meg. Ilyen feladat különösen, a gépjárművezető észlelése alapján
az ártándi lakosok hazaszállítása más településről, amennyiben a gépjárművön van
szabad ülőhely és a hazaszállítás más kötelezően ellátandó feladatot nem
veszélyeztet.”
2. §

Az Ör. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A falugondnoki szolgáltatás nem alanyi jogon, nem ingyenes vagy nem a
települést érintő önkormányzati ügyekben való igénybevételével kapcsolatos döntés
a falugondnok javaslata alapján a Képviselő-testület hatásköre.
(2) A döntést a Képviselő-testület határozatban rögzíti, amelyet a polgármester ír
alá. A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet
kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül.
(3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele ügyében, ellenérdekű ügyfél
hiányában, a kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített formában meghozható.
(4) A falugondnoki gépjárművet nem veheti igénybe az az önkormányzati dolgozó,
képviselő, aki költségtérítésben részesül, vagy nem áll fenn rendkívüli esemény (pl.
betegség, baleset). Az igénybevétel tiltása nem vonatkozik az ingyenes vagy alanyi
jogon járó szolgáltatásokra.”

3. §

Az Ör. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok –
a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el. A falugondnok a
feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően
kell ellátnia.
(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, míg az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend
szerinti időben köteles ellátni. Munkájához köteles használni és eseményszerűen
vezetni a menetlevelet és a falugondnoki naplót. Biankó egyéni kérelem
nyomtatványokat biztosít.
(4) A falugondnok munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint
állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A falugondnok tevékenységét a Képviselő-testület által megnevezett képviselő
köteles havonta legalább egy alkalommal ellenőrizni, amelyről az ellenőrző
jegyzőkönyvet vesz fel.
(6) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása
esetében helyettesíteni kell, amelyről a Képviselő-testület dönt.

4. §

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Benkő Sándor s. k.
polgármester

Árgyelán Andrea s. k.
körjegyző

Záradék:
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A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2010. december 14. napján
Árgyelán Andrea s. k.
körjegyző

9. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójának elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Varga Gézáné képviselő: Távlati célul harangállítást tűzhetnének ki.
Benkő Sándor polgármester: Ez csak pályázat útján valósítható meg.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy az ifjúsági napok megrendezése, ha nincs az
önkormányzatnak pénze megéri-e, szükséges-e.
Varga Róbert képviselő: Tapasztalatlanok a szervezésben. Ahhoz, hogy ismertebb, jó
előadókat kérjenek meg a fellépésekre, több pénzforrásra lenne szükség.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy ez a rendezvény ne szerepeljen a koncepcióban.
Tiszó Sándor irodavezető: A koncepcióban szerepelhet, esetleg majd a költségvetésbe nem
építik bele.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
114/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
−

„Lélekharang-állítás a temetőben”.

Felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezéséhez szükséges
intézkedéseket – felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a
körjegyzőségi társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése – tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2011. évi költségvetést érintő
rendeletek felülvizsgálatáról.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 31. az intézkedések megtételére
2011. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

10. Előterjesztés az Ártánd Község Önkormányzatának 2010-2014. évekre szóló
Gazdasági Programjára
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Varga Róbert képviselő: A lakosság tájékoztatásakor a gazdasági programot kellene alapul
venni. Ez alapján tűnik ki, hogy melyik feladatot tudták megvalósítani és melyiket nem.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítése megtörtént-e.
Benkő Sándor polgármester: A korszerűsítés folyamatos, mivel a technika is folyamatosan
változik. Energiatakarékos megvilágításokat szeretnének alkalmazni.
Varga Róbert képviselő: A geotermális projektről kér információt.
Benkő Sándor polgármester: Folyamatosak a tárgyalások. A borsi és más települések
csatlakozása pillanatnyilag még hátráltatja a projekt megvalósítását. Az önkormányzat legelső
feladatai közzé tartozna ebből az energiaforrásból a közintézmények fűtésének ellátása.
Varga Róbert képviselő: Javasolja, hogy a gazdasági programban szerepeljen a térmegfigyelő
kamerák rendszerének kiépítése.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
115/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község Önkormányzatának
2010-2014. évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 13.
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1. melléklet a 115/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozathoz

Ártánd Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
2010 – 2014
Az önkormányzat Gazdasági Programjának elkészítését az Ötv. 91. § (1) bekezdése írja elő.
A dokumentum meghatározza mindazon stratégiai célokat és feladatokat, amelyek az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését
szolgálják. A gazdasági program jelen választási ciklus idejére szól.
1. Az önkormányzat működése
 Ártánd Község Önkormányzatának magas színvonalon gondoskodnia kell kötelező
feladatainak ellátásáról. Az önként vállalt feladatokról szóló döntéshozatalok során a
Képviselő-testület köteles figyelembe venni, hogy annak következményei nem
veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát.
 A közszolgáltatások ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a lakosság igényeinek,
elvárásainak lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére.
A szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan javítani kell.
 Szükséges, hogy a Képviselő-testület rendszeres kapcsolatot tartson a településen
tevékenykedő vállalkozókkal, vállalkozásokkal.
 Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a
település helyi gazdasági élénkítését. Amennyiben az önkormányzat helyi gazdasági
fejlesztést közvetlenül nem tud végrehajtani, úgy minden lehetséges törvényes
eszközzel segítse elő az ilyen jellegű gazdasági élénkítést célzó beruházást,
munkahelyek létesítését, megtartását.
 Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település megjelenítésére (sajtó, külső
kapcsolatok, kiadványok, … stb.).
 Kistérségi Társulásokban való részvétel.
2. Az önkormányzat gazdálkodása
 Az Önkormányzat gazdálkodási alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés.
 A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell a pályázatokon
elnyerhető források bevonására.
 Az önkormányzat intézményrendszerét folyamatosan vizsgálni kell, a gazdaságos
működtetés érdekében a szükséges és elengedhetetlen változtatásokat végre kell
hajtani.
 A költségvetés lehetőséginek megfelelően, át kell gondolni a kötelező és önként
vállalt intézményi feladatokat. A működést és a kötelezően ellátandó feladatok
végrehajtását semmilyen más tevékenység nem veszélyeztetheti.
3. Településfejlesztés, településrendezés, gazdaságfejlesztés
 Felül kell vizsgálni Ártánd Község Településrendezési tervét. Törekedni kell arra,
hogy összhangban legyen a megyei, és kistérségi tervekkel, biztosítsa a község
fejlesztésének ésszerű lehetőségét.
 Támogatni kell a Geotermális projekt megvalósítását.
 Segíteni szükséges a vállalkozások pályázati tevékenységét.
 A település egész területén a közterületek folyamatos tisztántartása, fejlesztése.
Belvízrendezési terv felülvizsgálata. A külterületi csatornák tisztítása, a belvízelvezető
rendszer folyamatos karbantartása, sikeres pályázat esetén a hiányzó részeinek
kiépítése. Meglévő önkormányzati utak, járdák, parkok felújítása.
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 Járdaépítés, a meglévő balesetveszélyessé vált szakaszok folyamatos felújítása.
 A közterületek rendben tartása önkormányzati feladat, de a lakosságnak és a
vállalkozásoknak is teljesíteni kell a helyi rendeletek által rájuk rótt teendőket
(ingatlan előtti közterületek rendben tartása, tiltott hulladéklerakás, szemetelés
elkerülése).
 A szennyvízberuházás helyreállítási munkálatainak végleges befejezése.
 A határon átnyúló, településünket érintő kerékpárút megépítése.
 Játszóterek felújításának tervezése, folytatása, új játszótér kialakítása.
 Világítás-korszerűsítés, energiatakarékos világítótestek elhelyezése.
 Önkormányzati dűlőutak folyamatos karbantartása, gazdák, tulajdonosok bevonásával.
 Az infrastruktúra fejlesztése, folyamatos karbantartása.
 A Rendőrkapitányság által kihelyezett körzeti megbízott részére lakás biztosítása.
 Térmegfigyelő-rendszer kiépítése.
4. Közoktatás, közművelődés
 Az óvodai nevelés kötelező feladatait továbbra is a társulásban működő Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde látja el.
 Az óvoda játék-és eszközállományának felújításáról folyamatosan kell gondoskodni.
 Pályázati úton meg kell valósítani az óvoda nyílászáróinak cseréjét,
akadálymentesítését.
 Művelődési Ház, Könyvtár működtetése.
 Nyári szórakoztató kulturális programok szervezése, szabadtéri koncertek, zenés
műsorok, ifjúsági napok megrendezése.
5. Szociális alapellátás
 Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az
időskorú lakosság szociális problémáit.
 A lehetőségekhez képest továbbra is biztosítani kell a közcélúak foglalkoztatását.
6. Egészségügyi alapellátás
 Alapvető célkitűzés, hogy a község lakossága által igénybevett egészségügyi
szolgáltatások továbbra is a megszokott magas színvonalon működjenek.
7. Környezetvédelem
 Községünk egyik nagy előnye a falusi környezet, ennek megóvása minden ártándi
lakos alapvető érdeke. A község zöld területeinek folyamatos gondozása, bővítése.
 Pályázati források felhasználásával biztosítani kell a volt szeméttelep rekultivációját.
 Ki kell építeni, és engedélyeztetni kell a kerti hulladékok és építési törmelékek
lerakására szolgáló helyet.
 Kiemelt szempontként kell kezelni a hulladékgazdálkodást, népszerűsíteni kell a
szelektív hulladékgyűjtést.
Ártánd, 2010. december 7.
Benkő Sándor
polgármester
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11. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi
munkatervéhez
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket. Mivel észrevételük, véleményük
nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
116/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 13.
1. melléklet a 116/2010. (XII. 13.) önkormányzati határozathoz

ÁRTÁND KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI MUNKATERVE
Mindegyik testületi ülés 1. napirendi pontja:
- polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- a polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
- tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester
JANUÁR
-

Előterjesztés a körjegyzőségi költségek meghatározására – együttes ülés Ártánd, Bojt
és Told települések Képviselő-testületeivel
Előadó: Barabás Ferenc polgármester

-

Előterjesztés az intézményfenntartó társulások költségeinek meghatározására együttes ülés Ártánd, Berekböszörmény, Nagykereki, Bojt és Told települések
Képviselő-testületeivel
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
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-

Előterjesztés a költségvetéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatára
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára meghatározására - együttes
ülés Ártánd, Berekböszörmény, Nagykereki, Bojt és Told települések Képviselőtestületeivel
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtári Feladat-ellátó hely 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra és 2011. évi munkatervének elfogadására
Előadó: könyvtáros, közművelődési szervező
FEBRUÁR

-

Előterjesztés a 2011. évi költségvetés megállapítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának és Gyámhivatalának 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: irodavezető
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-

Előterjesztés a gyermekvédelem helyzetéről szóló átfogó értékelésre
Előadó: Árgyelán Andrea jegyző

-

Előterjesztés a 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: Benkő Sándor polgármester
ÁPRILIS

-

Előterjesztés a 2010. évi zárszámadás elfogadására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: irodavezető

-

Előterjesztés Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat
– a központi ügyelet tapasztalatairól
Háziorvos
Felkért előadó:
Központi Ügyelet vezetője
Védőnő
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS

A nyári szabadságolásokra tekintettel képviselő-testületi ülés nincs tervezve.
SZEPTEMBER
-

Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatban és a Szivárvány Óvodában a 2010/2011. tanévben folyó pedagógiai
munka értékelésére a pedagógiai program tükrében, a Bocskai István Gimnázium és
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységéről szóló
tájékoztatásra – együttes ülés Ártánd, Berekböszörmény, Bedő, Nagykereki, Bojt és
Told települések Képviselő-testületeivel
Előadó: Intézményvezetők

-

Előterjesztés a 2011/2012. tanév indításának tapasztalatairól szóló tájékoztatásra együttes ülés Ártánd, Nagykereki, Bojt és Told települések Képviselő-testületeivel
Előadó: Intézményvezető
OKTÓBER

-

Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról szóló beszámolóra együttes ülés Ártánd, Bojt és Told települések Képviselő-testületeivel
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Előadó: Benkő Sándor polgármester
-

Előterjesztés a közrend-közbiztonság helyzetről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a község közlekedési helyzetének értékelésről szóló tájékoztatásra
együttes ülés Ártánd, Bojt és Told települések Képviselő-testületeivel
Felkért előadó: Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
Határrendészeti kirendeltség vezetője

-

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési - és Okmányiroda
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: irodavezető

-

Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester és a falugondnok
NOVEMBER

-

Előterjesztés a költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a 2012. év költségvetési koncepciója
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Közmeghallgatás
Előadó: Benkő Sándor polgármester
DECEMBER

-

Előterjesztés a víz- és csatornadíjak megállapítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra
Előadó: irodavezető
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12. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket. Mivel észrevételük, véleményük
nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok éves átfogó értékelését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 13.

13. Előterjesztés a 2010. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának
meghatározására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket. Mivel észrevételük, véleményük
nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
118/2010. (XII. 13.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi közmeghallgatást 2010.
december hó 21. napján 16:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről és az előző választási ciklusról szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 13.

14. Különfélék
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Csekő Imre kérését tolmácsolná, miszerint december
31-re több ember is be van osztva közmunkára a havazások miatt, de szerinte elég lenne
csak 4 fő jelenléte. Többen is jelezték neki, hogy az emberek nem végzik el a munkát, be
sem mennek dolgozni.
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Benkő Sándor polgármester: Az emberek pontos beosztás szerint végzik a munkát.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint sem megfelelően végzik a munkát.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felkereste egy biztosító társaság. A biztosító
állítása szerint ez az új kedvező ajánlat 40 Ft-os megtakarítást jelentene az önkormányzat
számára.
Benkő Sándor polgármester: A biztosítási kötvény felülvizsgálata során megállapította,
hogy az új ajánlat nem is olyan kedvező, valamint nem is tartalmaz annyi szolgáltatást,
mint a régi.
Varga Róbert képviselő: Kérdezi, hogy milyen összegben és kik kapnak karácsonyi
csomagot.
Benkő Sándor polgármester: A rászorultak ebben a hónapban már kaptak élelmiszertámogatást. Igaz, hogy szaloncukor nem volt benne, de a lényeges alapvető élelmiszereket
tartalmazta. A gyerekeknek falukarácsonyt rendeznek. Ha a képviselők közül még
bárkinek javaslata lenne, kéri, hogy azt tegye meg.
Kiss István képviselő: Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt javasolja, hogy
minden család egy-egy karácsonyi képeslapot kapjon.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Visszatérve az óvodára, az mint tagintézmény a
könyvelésben teljesen elkülönül. Arról, hogy milyen kiadások vannak, mindig az ártándi
képviselő-testület dönt. Azzal, hogy az óvodai feladatokat kistérségi társulásban látja el
több a bevétele.
Varga Róbert képviselő: Látva a számadatokat, úgy gondolja, hogy a leghatékonyabban
társulásban látható el az óvoda fenntartása
Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
K. m. f.
Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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