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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 4-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

Árgyelán Marianna jegyzőkönyvvezető
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök - megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pálné Fazekas Irén képviselőt javasolja. Kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület,
azzal a módosítással, hogy a 4. napirendi pontot tárgyalja először a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a Zám Tibor Községi Művelődési Ház és Könyvtári Feladatellátó hely 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóra és 2011. évi
munkatervének elfogadására
2. 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
3. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
4.

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2009. (X. 20.) önkormányzat rendelet
módosítására
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5. Előterjesztés a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében kiírt
közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó rövid időtartamú pályázat I.
ütemének jóváhagyásáról
6. Előterjesztés TÖOSZ-MÖSZ
7. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a Zám Tibor Községi Művelődési Ház és Könyvtári Feladatellátó hely 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóra és 2011. évi
munkatervének elfogadására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a képviselőket,
tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásukat.
Varga Róbert képviselő: A 2010. évi beszámolóval kapcsolatosan kérdezi, hogy a nyári
gyermek-néptánctáborba, a Tamota Néptáncegyüttesbe miért nem táncolhatnak a református
iskola tanulói?
Benkő Sándor polgármester: Az igazgató asszonnyal történt megállapodás, hogy ne hívjuk el
őket, mert az intézményben ilyen jellegű oktatás folyik. A két intézmény közös megegyezése
alapján történt.
Varga Róbert képviselő: Észrevételezi, hogy a Gyermekek Karácsonya című feljegyzést túl
rövidnek találja.
Varga Gézáné képviselő: A januári ülésen elhangzott, hogy a kultúrházban egy külön irodát
kíván létrehozni a Tamotát segítő közhasznú társulás. Közben kiderült, hogy februárban fűtést
és világítást is használtak. Javasolja, hogy fizessenek bérleti díjat.
Kérdése, hogy Eszenyi Tündének át lett adva a Kultúrház? Ki a felelős az ott lévő értékekért?
Kiss István képviselő: Véleménye szerint a könyvtárból hiányoznak könyvek, számítógép,
nem tudja mi lett ezeknek a sorsuk? Hiányolja, hogy a leltározásnál nem volt jelen képviselő.
Benkő Sándor polgármester: Ezt a kérdést már többször tárgyalta a képviselő-testület. A
Művelődési Ház jelenleg is működik és van vezetője. A Tamota táncegyüttes ruhatára
megvan. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat megírása megtörtént. Téves
információ az, hogy a volt Kultúrház vezetője hol tartózkodik. Ez már zaklatásnak minősül. A
felmondásának beadása után, ami 2010. december 31-én történt, tisztességesen eleget tett
annak a feladatának, kötelezettségének, ami az irodavezető asszonnyal egyeztetve lett. A
Művelődési Ház leltárával kapcsolatosan annyit, hogy az elmúlt években is az önkormányzat
leltárában szerepelt. Ennek az átadása megtörtént. A képviselő úr felvetését nagyon
különösnek tartja. Benkő Sándorné nem kíván melegedni és fűteni magára. Nem megy be az
intézménybe és nem tart igényt a helyiség használatára. A leltározásnál a képviselő-úr minden
intézményben ott volt. A leltár nagyon szakszerűen történt meg a Könyvtár esetében. Papíron
lett átvéve és mindenki aláírta, aki ebben illetékes volt. A leltározó bizottságban volt jelen a
képviselő úr és nem a leltár átadásában. Szakemberek végezték el a leltárt.
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Kiss István képviselő: Szerinte üresek a polcok a könyvtárban, nincsen TV és számítógép.
Benkő Sándor polgármester: A képviselő úr megteheti, hogy átmegy a könyvtárba a
könyvtáros hölggyel együtt és átveszik leltárral az ott lévő könyveket. Minden könyv
megtalálható, nem hiányos. Polc sem hiányzik. A tárolóból lett kivéve egy pár db kép de ez
nem a könyvtárral kapcsolatos. Megkéri, a könyvtáros hölgyet, hogy észrevételezze az
elhangzottakat.
Böröczné Bazsó Erzsébet könyvtáros: A leltárt átvette és minden megtalálható.
Benkő Sándor képviselő: 2 db működő és 1 nem működő TV-készülék található a
kultúrházban, a könyvtárban nincsen TV-készülék. Folyóiratok, CD-k és selejtezésre váró
könyvek is megtalálhatók a könyvtárban.
Varga Róbert képviselő: A Művelődési Ház 2011. évi program tervezetében lévő „Rally –
show” /verseny/ felől érdeklődik, ez még újdonságnak számít a falu életében. Augusztus 6-ra
van tervezve. Ez mit takar?
Eszenyi Tünde Művelődésszervező: Az unokatestvérével egyeztet, mert a szervezés részét ő
végzi.
Varga Róbert képviselő: Ez bemutató lesz, vagy akár saját autóval is kipróbálhatja bárki?
Eszenyi Tünde Művelődésszervező: Bemutató is lesz, és aki szeretné, saját autójával is
benevezhet.
Varga Gézáné képviselő: Hol kerül megrendezésre?
Eszenyi Tünde Művelődésszervező: A polgármester úrral egyeztetve lesz de, a Bánya-tónál
szeretnénk ezt megrendezni.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Zám Tibor
Községi Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolóval.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zám Tibor Községi Művelődési Ház
és Könyvtári feladat-ellátó hely 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Zám Tibor
Községi Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2010. évi munkatervével.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zám Tibor Községi Művelődési Ház
és Könyvtári feladat-ellátó hely 2011. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. 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: Lejárt határidejű határozatok két testületi ülés között nem voltak.
-

Energiabeszerzési társulási megbeszélésen vett részt. Az elektromos áram olcsóbbá
vételezéséről volt szó.

-

Biharkeresztes térségi geotermális Klaszter közgyűlésen vett részt. A képviselőtestület már többször tárgyalta a geotermális fűtési lehetőség igénybevételét pályázati
úton.

-

Egészségügyi Szociális Intézmények Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekvédelmi
Tanácskozásán vett részt.

-

Kistérségi Társulás Társulási ülésén vett részt Berettyóújfaluban.

-

Határon átnyúló EU-s pályázattal megvalósítandó kerékpárút kivitelezésének
tárgyalásán vett részt Berettyóújfaluban. Nagyvárad és Berettyóújfalu között szeretnék
ezt megvalósítani. A kerékpárút megvalósítását a Nagyváradiak minél előbb szeretnék.
2012. márciusára már át szeretnék lépni a Határt a kerékpárúttal. Ártándon 2012.
márciusában szeretnék elkezdeni az aszfaltozási műveleteket.

Kiss István képviselő: Az elektromos áram olcsóbbá tételével kapcsolatban megjegyzi, hogy
ne drágábban kapják azt majd a későbbiek folyamán.
Benkő Sándor polgármester: Ártánd három intézménnyel tud csak részt venni ebben, mert a
világítással az ELMŰ-vel van az önkormányzat szerződéses jogviszonyban. Nagyobb
fogyasztók esetében, mint az Óvoda, Művelődési Ház és a Polgármesteri hivatal, ezeknek, az
intézményeknek az áramszámláját vizsgálták felül, és amennyiben lehetőség van rá akkor
olcsóbban, kapják az elektromos áramot. A későbbiekben tájékoztatja majd erről a képviselőtestület tagjait.
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Kiss István képviselő: Biharkeresztesen a közös üléseken való részvételnek nem látja
értelmét. Nincs lehetőség a dolgok jóváhagyására. A kapott anyagot nincs idő megtárgyalni,
elfogadni és esetleg változtatni rajta.
Árgyelán Andrea körjegyző: A testületi anyagok időben ki vannak küldve, annak
áttanulmányozására kellő idő van mindenki számára, ugyanúgy, mint Biharkeresztesen.
Ártánd Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága az együttes ülések előtt tarthat ülést.
Vannak olyan együttes ülések, amikor a körjegyzőségre való tekintettel kötelező az együttes
ülés tartása és van olyan, amikor a beszámolóhoz felkértek kérése volt az, hogy egy ülésre
legyenek meghívva. Logisztikailag nagyon nehéz azt összehozni, hogy minden testület külön
tárgyalja. Javasolja, hogy bizottsági ülésen véleményezzenek.
Kiss István képviselő: Úgy érzi, hogy ki vannak zárva a kisebb települések a döntésekből.
Varga Róbert képviselő: Lehetőség van rá, hogy Ártándon az Ügyrendi Bizottság leüljön
tárgyalni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság minden képviselőtestületi ülés előtt üljön össze.
Árgyelán Andrea körjegyző: A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze. A bizottsági
ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Varga Róbert képviselő: A jegyzőnek jelen kell lenni?
Árgyelán Andrea körjegyző: Nem kötelező de meghívható.
Benkő Sándor polgármester: A véleményét bármelyik képviselő-testületi tag elmondhatja az
anyaggal kapcsolatban a közös testületi ülésen. A kérdését is felteheti.
Varga Gézáné képviselő: A közös ülésen nem lehet érteni, hallani, hogy mit mond a
polgármester. A szavazásnál fontosnak tartja.
Árgyelán Andrea körjegyző: A kihangosítás mikrofonnal lesz megoldva, hogy érthetőbb
legyen.
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:
51/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
polgármesteri beszámolót, valamint az előző testületi ülés óta fontosabb intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. április 4.

3. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. április 4.

4. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2009. (X. 20.) önkormányzat rendelet
módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket írásban
megkapták, kéri, mondják el véleményüket, észrevételeiket.
Kiss István képviselő: A rendszeres szociális segély hogyan kerül megállapításra?
Árgyelán Andrea körjegyző: A rendszeres szociális segélyben való jogosultság automatikusan
megállapításra kerül. Ennek a feltétele az együttműködés a Munkaügyi Központtal.
Évente felülvizsgálatra kerül és ebben az időszakban be, kell nyújtani a
jövedelemigazolásokat, jövedelemnyilatkozatokat, rendelkezik-e az illető keresettel. Annak
megfelelően történik a felülvizsgálat, hogy továbbra is jogosult-e rendszeres szociális ellátásra
vagy sem.
Kiss István képviselő: A tervezett összeg, ha nem kerül kifizetésre, mire kerül felhasználásra?
Árgyelán Andrea körjegyző: 90%-át az állam támogatja a maradék 10%-ot pedig az
önkormányzatnak kell önerőként hozzátenni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Aki jogosulatlanul veszi fel a segélyt, attól hogyan vonják
le az összeget?
Árgyelán Andrea körjegyző: Visszafizetésre kötelezett. Letiltható a jövedelméből, illetve,
hogyha nem rendelkezik jövedelemmel, akkor jelzálogként ráterhelhető az ingatlanra. Van
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egy olyan rendszer, amiből lehet látni, hogyha bármilyen keresettel rendelkezik, akkor
automatikusan levonják a teljes összeget.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Együttműködési, megjelenési kötelezettsége nincsen?
Árgyelán Andrea körjegyző: 3 havonta van előírva, hogy jelentkezni kell. A Munkaügyi
Központ ilyen esetben küld egy tájékoztatást, hogy nincsen meg az együttműködés, így
megszűnik az ellátás.
Varga Róbert képviselő: Üdvözítő dolognak tartja, hogy a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításában már
szerepel a bérpótló juttatásokra való jogosultság feltételei. Kérdése, hogy a lakóingatlan és az
út közötti zöld sáv Ártándra hogyan vonatkozik? Meg lesz szüntetve az utca nyírása?
Egységesebb arculatot kapott a falu, mikor Ártánd végezte a nyírást.
Árgyelán Andrea körjegyző: A testület döntésén fog múlni, hogy maradjon-e benne.
Kiss István képviselő: Az üresen lévő házakat és területeket ki fogja gondozni?
Árgyelán Andrea körjegyző: Félévente egyszer ellenőrzik.
Varga Róbert képviselő: Jelenleg mennyi problémás ingatlan van?
Benkő Sándor polgármester: A Hulladékkezelő Társaság lehetővé teszi azt az
önkormányzatok számára, hogy külföldi illetve magyar állampolgár esetében, hogyha a
lakásától távol tartózkodik, illetve életvitelszerűen nem tartózkodik ott akkor 6 hónapig,
szüneteltetheti a szeméttároló edény használatát. Egy évben egy alkalommal lehet igénybe
venni. A 6 hónap letelte után automatikusan visszaáll az eredeti állapot.
Varga Róbert képviselő: Az Ártándon ingatlant vásárló román állampolgárok közül senki nem
használ kukát.
Árgyelán Andrea körjegyző: Bérpótló juttatást sem kapnak Nagyon nehéz és hosszadalmas
egy romániai lakcímet kideríteni. Ha külföldi állampolgár Magyarországon lakóingatlant
vásárol, ahhoz meg kell kérni a polgármesternek a hozzájárulását. A Kormányhivatal a
hozzájárulás alapján adja meg az engedélyt. Aki hivatalosan lakóingatlant vásárol, arról
pontosan tudni kellene minden egyes adatot.
Varga Róbert képviselő: A polgármester úr kötheti-e azt feltételül, hogy hozzájárul, ha
lekövethető címet adnak meg?
Benkő Sándor polgármester: Néhány román állampolgárral van kapcsolata az
önkormányzatnak, akinek ügyvéd által kötött lakásvásárlási ingatlanszerződése van. Ilyen
esetekben az Ügyvédi iroda is értesítette a Hivatalt.
Árgyelán Andrea körjegyző: Javasolja, hogy ha ismeretlen a román tulajdonos, mivel
zsebszerződéssel jutott az ingatlanhoz, ebben az esetben tudni lehet, hogy ki volt a tulajdonos.
A bérpótló juttatások esetében ütemtervet kell készíteni, hogy milyen időszakonként, kihez
kell kimenni, ellenőrizni. Biharkeresztesen egy bizottsági tag illetve egy településőr végzi el a
feladatot. Példát kell statuálni. A saját lakóhelyét tegye rendbe mindenki.
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Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2011. augusztusában le fog
járni a lakástakarék kasszával kötött szerződés. Havi 1000 Ft-tal történt a törlesztés. Van
olyan lakos, aki semmilyen összeget nem fizetett be a lakástakarék kasszába. Folyamatos
egyeztetés folyik a Vízművel.
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
3/2011. (IV. 5.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2009. (X.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26.
§-ában és a 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket
rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2009. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő 5/B. §-al egészül ki:
„ 5/B. §
Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33
§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezetének: házának,
kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b) a házhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található
szemét és lom eltávolítására;
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli
területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea)
a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb)
vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
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f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.
(2) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív
korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen
rendelet 5/B. §-ában foglalt kötelezettségét egyszeri felszólítást követő 5 napon belül sem teljesíti,
vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles az általa lakott ingatlan területére beengedni az
ellenőrzést végző személyt.
(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 5/B. §-ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a
Polgármesteri Hivatal bevonásával alkalomszerűen, de legalább félévente egy alkalommal
helyszíni szemle során ellenőrzi.”
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 13/2009. (X. 20.) önkormányzati rendelet 10-11. §-a.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. április 5. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző

5. Előterjesztés a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében kiírt
közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó rövid időtartamú pályázat I.
ütemének jóváhagyásáról
Benkő Sándor polgármester: Alpolgármester asszonnyal egyeztetve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Ártándi viszonylatba leszűkítették a dolgozók számát. 22 fő hívható be, 4 órás
foglalkoztatásban, 2 hónapra. A jelenlegi behívottakat korlátozza, hogy aki 2010. december
hónapban még dolgozott, nem hívható be, álláskeresési támogatásban részesül. Az
önkormányzat lehetősége nagyon kedvezőtlen.
Árgyelán Andrea körjegyző: Két hónapnál rövidebb időre nem hívható be egy ember.
Kiss István képviselő: Milyen munkákra alkalmazzák a behívott embereket?
Benkő Sándor polgármester: A kert gondozásában és a betakarításban 4 fő, a fűnyírást 3 fő
végezné.
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Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a megyei (fővárosi)
kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján
meghirdetett rövid időtartamú közfoglalkoztatás I. ütemének támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 100%, közvetlen költség):
1.200.890.- Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
1.143.352 .- Ft
Önerő összesen:

57.538.- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására és a
határozatból eredő feladatok végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

6. Előterjesztés TÖOSZ-MÖSZ
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, véleményüket.
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztést. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a TÖOSZ tagság felmondásával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségében betöltött tagságát felmondja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. április 4.

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a MÖSZ-höz való csatlakozással.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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55/2011. (IV. 4.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Önkormányzatok
Szövetségébe tagként belép, annak alapszabályát megismerte és elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. április 4.

7. Különfélék
 Felvetések, hozzászólások
Kiss István képviselő: Mikorra fognak elkészülni a jegyzőkönyvek?
Árgyelán Andrea körjegyző: A jegyzőkönyveket Madarász Anita készíti. Az egyszerűsített
honosítási eljárás miatt vannak késedelmek de, folyamatban van az elkészítésük.
Benkő Sándor polgármester: Ártánd honlapján fel van téve a honosítási eljárás. A interneten
megadott időpontra való jelentkezés azonnal le van foglalva. Elsősorban Nagyváradiak
jelentkeznek, és a legközelebb eső települést választják, ahol elkészítik.
Árgyelán Andrea körjegyző: A bejelentett időpontot be kell tartani. Az a probléma, hogy nem
egy ember jön, hanem egy család, 6-7 ember. Egy ügy elkészítése 40 percbe kerül.
Kiss István képviselő: Jelentkezéstől számítva mennyi idő múlva kell elfogadni?
Árgyelán Andrea körjegyző: Lehetőségként Ártándon hetente egy alkalom van, amire be lehet
jelentkezni, Biharkeresztesen több. A bejelentkezett időpontok alapján történik az ügy
lefolytatása. Biharkeresztesen július végéig le vannak foglalva az időpontok.
Kiss István képviselő: Van igény a lomtalanításra a lakosság részéről. Mi ennek a folyamata?
Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a lomtalanítással kapcsolatban, hogy
kb. 55-60 ezer Ft-ba, kerül egy fuvar szemét bevitele Berettyóújfaluba. Továbbra is él az a
lehetőség, hogy aki 1m³-nyi szemetet visz be, annak nem kell fizetnie.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy Debrecenbe az István úton lévő telepre vigyék be a
szemetet, mert nem számolnak fel díjat a tárolásért sem.
Árgyelán Andrea jegyző: Utána fog nézni.
Kiss István képviselő: A temető bérléssel kapcsolatba szeretne tájékoztatást kérni. Javasolja,
hogy szerződés ne legyen változtatva, és a 20. 000 Ft-os összeget csökkentsék le 5. 000 Ft-ra.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja,
meghatározva az összeg.

hogy alkalmanként, temetésenként

legyen
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Árgyelán Andrea körjegyző: Legyen meghívott testületi ülésre a vállalkozó. Hivatalosan
kérjék fel egy beszámoló megtartására, hogy milyen tevékenységet végzett 2010-ben.
Kiss István képviselő: Szabó Jánosné több panasszal fordult hozzá már több alkalommal is.
Elpanaszolta, hogy az utcán járó tejes autó egy keréknyommal ráhajt a háza előtt lévő zöld
területre.
Benkő Sándor polgármester: Telefonon rendszeresen hívja és felveti a problémáit. A
szomszédnak a trágyalé az ő kertjén keresztül folyik át. Az aljegyző úrral felvette a
kapcsolatot, aki jegyzőkönyvet vett fel, az ügy folyamatban van. Minden apróság miatt
feljelentést tesz.
Árgyelán Andrea körjegyző: A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A bejelentőnek 2.200,Ft eljárási illetéket kell fizetnie. Innentől fogva általában már nem is folytatódik tovább.
Varga Róbert képviselő: Ez az a ház, ahol az utcán ki van karózva a közterület? Ez
életveszélyes, mert sötétben nem lehet látni a karókat.
Benkő Sándor polgármester: A közterületet senki nem birtokolhatja önkényesen.
A temetővel kapcsolatban említést tesz a temető nyilvántartás elkészítéséről. Egyházi
nyilvántartás alapján szeretné az önkormányzat elkészíteni.
Árgyelán Andrea körjegyző: 25 év a megváltás ideje, tehát újra lehetne váltani. Az
üzemeltetők számítógépes nyilvántartást vezetnek.
Kiss István képviselő: A falugondnok munkájával kapcsolatosan az a kérdése, vezet-e naplót,
hogy milyen feladatokat lát el? Úgy véli rengeteg lehetőség, és feladat van, amit el kellene,
hogy végezzen. A lakossággal való együttműködést nagyon fontosnak tartja.
Benkő Sándor polgármester: Egyetért a tájékoztatással. Véleménye szerint bizalmatlan a
lakosság vele szemben.
Kiss István képviselő: A falugondnok a munkáját elvégzi. A polgármester úr az üzemanyag
elszámolásáról tájékoztatva van. Az emberi kapcsolattartást nagyon fontosnak tartja.
Varga Gézáné képviselő: Javasolja, hogy hirdetve legyen, a falugondnoki szolgálat.
Benkő Sándor polgármester: Hirdetve van.
Varga Róbert képviselő: Az Alterra Kft. aszfaltozási munkájával kapcsolatban érdeklődik.
Benkő Sándor polgármester: Az Alterra Kft. igazgatója levelet küldött, melyben leírta, hogy a
Hunyadi utcát az aszfaltozási munkák megindulásakor fogják elvégezni Ártándon. A Petőfi
utca közepét újra kell aszfaltozni és a Kossuth utca egy részén a süllyedést, ki kell javítani.
Varga Gézáné képviselő: Kiss Annamária milyen feladatot lát el az önkormányzatnál?
Benkő Sándor polgármester: A temetőregisztrálást végzi.
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Varga Gézáné képviselő: A pályázatok figyelését nem végezhetné?
Árgyelán Andrea körjegyző: A pályázatokat Biharkeresztesen Szántó Viktória figyeli és
koordinálja. Pályázati referensként dolgozik. Amint van pályázati lehetősége Ártándnak,
értesíti a polgármestert.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.
K.m.f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző

Pálné Fazekas Irén
jegyzőkönyv-hitelesítő
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