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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-én hétfőn
13:00 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

körjegyző

Madarász Anita jegyzőkönyvvezető

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 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 a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006. (XII.
11.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés „Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására” pályázat
jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez szükséges
2011. évi hozzájárulásra
6. 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)
b)
c)
d)
e)

Biharkeresztesen a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokat folytatott le
Társulási együttműködési egyztetésen vett részt szintén Biharkeresztes
Vízmű tulajdonosi konferenciát tartottak Debrecenben
Kistérségi energiabeszerzés társulási tanács ülésén vett részt január 25-én
Geotermikus energiafelhasználásról szóló megbeszélésen vett részt

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri
beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2011. (I. 31.) 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: 2011. január 31.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Árgyelán Andrea jegyző: Egy elírást szeretne javítani. Az önkormányzatnak nem októberben,
hanem decemberben nincs kifizetetlen tartozása.
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:
2/2011. (I. 31.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2010. december 31.
napján aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

3. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006.
(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Árgyelán Andrea jegyző: Decemberben elfogadásra került a rendelet, ami meg lett küldve a
debreceni vízműnek. A vízmű reagálása, hogy javítani kellene azt, hogy „lakossági
szennyvízelvezetés és tisztítás” kizárólag csak „szennyvízelvezetés és tisztítás”-ra. Ez egy
technikai módosítás.
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-testületének
1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete
a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
szóló 13/2006. (XII. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
és a 11. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
következőket rendeli el:
1. §

A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006. (XII.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Ártánd Község közigazgatási területén
a) az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:
aa) 288,10 Ft./m3 mennyiségi díj;
ab) 270 Ft./hó/fogyasztási hely alapdíj.
b) a csatorna díja két tényezőből tevődik össze:
ba) 322 Ft./m3 szennyvízelvezetés és tisztítás díja;
bb) 315 Ft./hó/fogyasztási hely alapdíj.
A díjak a szolgáltatás Áfa-ját nem tartalmazzák.”

2. § (1)
(2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 19/2010. (XII.28.) önkormányzati
rendelet.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. február 1. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző
4. Előterjesztés „Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására” pályázat
jóváhagyásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy a hosszabb időtartam mit jelent, és ennek a három
főnek mi lesz a munkaköre.
Árgyelán Andrea jegyző: A közfoglalkoztatottakat 8 hónap időtartamra lehet alkalmazni.
Benkő Sándor polgármester: 1 fő takarítói munkakört és 2 fő adminisztrációs munkakört fog
ellátni.
Árgyelán Andrea jegyző: Ettől az évtől kezdve a munkaügyi központ határozza meg a
kiközvetítést. Eszerint az önkormányzat 22 főt alkalmazhat 4 órában.
Kiss István képviselő: Az emberek kiválasztásánál figyelembe kell venni a családi
állapotukat, anyagi helyzetüket.
Benkő Sándor polgármester: A 2010. év tanuló év volt. Most már el tudják dönteni, hogy kit
foglalkoztassanak és kiket nem. Minden olyan embert foglakoztatni szeretnének, aki a rábízott
munkát tisztességesen elvégzi és megbízható. A munkaügyi központ által regisztrált névsor
alapján választanak.
Varga Róbert képviselő: Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt a testület döntse el.
Benkő Sándor polgármester: Természetesen van.
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:

3/2011. (I. 31.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a megyei (fővárosi)
kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér+ járulékai 100%): 2 497 408 Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség) 2 247 667 Ft
Önkormányzati önrész: 249 741 Ft
A pályázat 90%-os támogatottságú, önerőt igényel, melynek összege 249 741 Ft.
A képviselő-testület az önrészt, azaz 249 741 Ft. Ft-ot Ártánd Község Önkormányzata
2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
határozatból eredő feladatok végrehajtására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez
szükséges 2011. évi hozzájárulásra
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy a területfejlesztési tanács milyen feladatokat lát el.
Árgyelán Andrea jegyző: Az egész megyében látja el a törvény által ráruházott
területfejlesztési feladatokat. Az elnöke a kormányhivatal vezetője is. Ez egy kötelező
önkormányzati hozzájárulás minden egyes önkormányzatnak, amit pályázati forrásként
később szétosztanak. A hozzájárulást lakosságszám arányosan állapítják meg. Ez az összeg
ebben az évben 31.380 Ft.
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:
4/2011. (I. 31.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanács 24/2010. (XII.15.) TFT határozatát és elfogadva azt,

lakosságarányosan hozzájárul a Tanács 2011. évi működéséhez 60 Ft/fő, összesen
31 380 Ft/év összegben.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. március 15.

6. Különfélék
Benkő Sándor polgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy a konyha működésével kapcsolatban
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Árgyelán Andrea jegyző: A költségvetés egyik részét képezi az óvodai étkeztetés és a
szociális étkeztetés. Mivel egyik feladatot sem önállóan a település látja el, hanem ezek a
feladatok társulásban működnek ezért maga a konyha kérdése sem egyszerű. A jelenlegi
működés alapján egész évben a konyhára való ráfordítás összege 5.407.176 Ft lenne. A két fő
bére és járuléka 2.894.076 Ft/év. A rezsiköltség, ami a konyhát terheli 600.000 Ft/év. Az
élelmiszer beszerzés nyersanyagnorma alapján kiszámolva 1.913.100 Ft. Tehát a kiadás
5.407.176 Ft. Ezzel szemben az önkormányzat a konyháján keresztül megfőz 5.466 adag ételt.
Ez jelenti 18 gyerek tízóraiját, ebédjét és uzsonnáját, valamint jelenti állandó 6 fő szociális
étkező felnőtt ebédjét. Így 1 adag étel előállítási költsége 989 Ft-ba kerül. Kéri, hogy
formáljanak véleményt, hogy amennyiben külső szolgáltatótól vásárolják meg az ételt, úgy ez
mit jelentene az önkormányzatnak pénzben és technikailag. Pénzben azt jelentené, hogy a
vállalkozó egy óvodai ebédet, tízórait és uzsonnát bruttó 650 Ft-ért adna, egy felnőtt ebédet
pedig bruttó 510 Ft-ért. Ha 18 gyerekkel számol 220 napra 650 Ft-ért 2.574.000 Ft kiadást
jelent, 6 felnőtt pedig 768.060 Ft-ot, összesen 3.342.060 Ft-ot. A kettő között a különbség
2.065.116 Ft. Technikailag ez azt jelentené, hogy a vállalkozó, akiről konkrétan beszélünk, a
biharkeresztesi gimnázium konyháját üzemeltető Sörpark Kft. A kft. a jelenleg itt dolgozó
szakácsot tovább foglalkoztatná, aki pedig az élelmezésvezetői feladatokat látja el, átkerülne a
jelenleg megüresedett takarítói álláshelyre. A másik technikai rész, hogy ez a konyha nem
kerülne bezárásra, tálaló-melegítő konyhaként működne tovább. A vállalkozónak az lenne a
kérése, hogy az igényeket, az hogy mi legyen az étel itt mérjék fel. Az ártándi önkormányzat
költségvetésével már majdnem végzett a pénzügyi iroda és azt látják, hogy összesen 76.550 E
Ft-tal tud tervezni, mint bevétel. A kiadásokat is úgy tudja ezen a szinten tartani, hogyha az
étkeztetést is ennek megfelelően számolja. A legnagyobb hiány az étkeztetésben jelentkezik.
Kiss István képviselő: Miből adódik a 2010. évi és a 2011. évi bevételek különbsége.
Árgyelán Andrea jegyző: 2010-ben 16.800 E Ft iparűzési adóval lehetett tervezni, ami ebben
az évben a 9 millió forintot már nem fogja meghaladni. Annyira lecsökkent az iparűzési
adóból származó bevétel, hogy az jelentős különbséget eredményez. A körjegyzőségi
hozzájárulás mértékét nem emelték, még csökkentették.
Varga Róbert képviselő: Itt sokkal fajsúlyosabb dolgokról van szó, mint hogy ezt a
különfélékben tárgyalják meg.
Árgyelán Andrea jegyző: Ez csak egy tájékoztatás, most nem, de ezen a héten döntést kell
hozni.
Varga Róbert képviselő: A döntés előtt szeretne mindent alaposan átgondolni.

Árgyelán Andrea jegyző: Ártándnak, mivel nincs saját óvodája, iskolája, saját szociális
intézménye nem is tud döntési helyzetbe kerülni, neki kezdeményeznie kell, ráadásul kétfelé.
Az oktatási társulást Biharkeresztes látja el. Itt kell kezdeményezni, hogy kössön szerződést
egy szolgáltatóval, akitől megvásárolhatja az élelmiszert. A szerződést az ártándi testület
kezdeményezése alapján kell megkötni Biharkeresztessel. A szolgáltató Biharkeresztesre
állítja ki a számlát, ami ki is fizet, és kizárólag csak azt a hozzájárulási összeget fogja elkérni
Biharkeresztes Ártándtól, ami a normatíva és a szolgáltatási díj közötti különbség. A másik
irány a szociális étkeztetés, amit a BÖTKT lát el. Ott kell kezdeményezni, hogy ez a társulás
kössön szerződést a szolgáltatóval. A számlát a társulásnak állítják ki és ő kéri el a
hozzájárulást. Természetesen a munkavállaló véleményét is meg kell kérdezni.
Benkő Sándor polgármester: A gazdasági válság hatására az önkormányzat olyan helyzetbe
került, hogy nagyon kevés az iparűzési adó bevétele. Nagyon rossz a térség
munkaerőhelyzete. Szeretné, ha a döntésre úgy kerülne sor, hogy az ne kerüljön álláshely
megszüntetésébe.
Kiss István képviselő: Költséget tudnának csökkenteni, ha a nyersanyagot az önkormányzat
tudná beszerezni a falugondnoki busszal.
Árgyelán Andrea jegyző: Ez nem lehetséges, mivel ezekre a tevékenységekre törvényi
előírások vonatkoznak.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy miért nem tartják be a munkatervben szereplő
időpontokat a testületi ülésekkel kapcsolatban.
Árgyelán Andrea jegyző: Ettől bármikor el lehet térni, hiszen ez egy tervezet. A képviselő is
összehívhat ülést, ha a tárgyalnivalója nem szerepel a napirendek között.
Kiss István képviselő: A temetővel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy sokallja a
vállalkozónak kifizetett munkabért.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy erre a témára egy másik testületi ülésen térjenek
vissza.
Kiss István képviselő: Panasz érkezett a falugondnoki szolgáltatásra.
Benkő Sándor polgármester: A busz nem mehet mindennap pl. Debrecenbe, össze kell
hangolni az intéznivalókat. Van egy állami normatíva, amiből ezt a feladatot el kell látni.
Árgyelán Andrea jegyző. A falugondnoki szolgálat normatívája 1.997 E Ft. Ebből kell fedezni
a falugondnok bérét és járulékait, valamint a gépjármű fenntartási költségeit. Kb. 35 ezer Ft
marad havonta a falugondnoki gépjármű üzemanyagköltségére. Ha a gépjármű véletlenül
elromlana, az komoly összegébe kerülne az önkormányzatnak.

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

