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2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
nyújtott támogaás igényléséről
„Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására” pályázat jóváhagyásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 17-én kedden
13:00 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
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

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 jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Varga Gézáné képviselőt
válassza meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással Varga Gézáné
képviselőt választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás
igénylésére
2. Előterjesztés „Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására” pályázat
jóváhagyásáról
3. Különfélék

Napirendek tárgyalása:

1. Előterjesztés 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott
támogatás igénylésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Az elmúlt évekhez hasonlóan történik, a gyerekek 370,- Ft értékben kaphatnak
felmelegíthető vagy konyhán készített élelmiszert. Az önkormányzatok tavaly is a
felmelegíthető ételt választották, 370,- Ft-ért készételt konyháról nem kapnának. Kéri, tegyék
fel esetleges kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.
Varga Gézáné képviselő: Kik kapják?
Benkő Sándor polgármester: 25 gyerekről van szó, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők között elvégezték az igényfelmérést.
Varga Róbert képviselő: A 370,- Ft-os készétel-konzerveket hogy szerzi be az Önkormányzat,
Metro-ból, Tesco-ból?
Benkő Sándor polgármester: Tesco-ból.
Kiss István képviselő: A konzervgyárnak megnyílt a mintaboltja a Hosszúpályi úton, a
konzervgyár előtt.
Varga Róbert képviselő: Javasolja, hogy a készétel konzerveket az Önkormányzat a két
ártándi boltban, 50-50% arányban szerezze be, árajánlatuk alapján.
Benkő Sándor polgármester: Egyetért a javaslattal, hogy a 0,5 l-es, különböző készétel
konzerveket a két ártándi boltban szerezze be az Önkormányzat. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a
javaslattal.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2011. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igényléséről szóló határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
81/2011. (V. 17.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári étkeztetésének
állami támogatására 25 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
részére nyújt be igényt. Az igényelt támogatás egy rászoruló gyerekre jutó napi összege
370 forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: 508 750 Ft.
A nyári gyermekétkeztetést 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig, 55 munkanapon
keresztül biztosítja.
Amennyiben a megállapított támogatás összege kevesebb lesz, mint az igényelt támogatás
összege, úgy az étkeztetésben részvevők számát Ártánd Község Önkormányzata arányosan
csökkenti.

Az igényelt támogatási összeget Ártánd Község Önkormányzata felmelegíthető készétel
vásárlására fordítja.
A pályázat önerőt nem igényel.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. május 18.

2. Előterjesztés „Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására” pályázat
jóváhagyásáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásáról van szó, a pályázat nincs
megnevesítve, a pályázat elfogadása után kell a megfelelő kritériumoknak eleget tévő
személyt választani. Kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga Gézáné képviselő: Ki lenne az esélyes?
Kiss István képviselő: Van elképzelés a foglalkoztatott személyét illetően?
Benkő Sándor polgármester: Egyelőre nincs személyre vonatkozó elképzelés, a pályázat
előírásai szerint kell majd választani. Kéri a képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e a
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó pályázatot, és az arról szóló
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2011. (V. 17.) 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.
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség) 962 173 Ft
A pályázat 100 %-os támogatottságú önerőt nem igényel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
határozatból eredő feladatok végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

3. Különfélék
3.1. Temetőgondnoki feladatok

Benkő Sándor polgármester: Megkérdezi a képviselőket, van-e közérdekű kérdésük,
észrevételük.
Kiss István képviselő: Érkezett egy árajánlat temetőgondnoki feladatok ellátására, javasolja,
hogy a képviselő-testület jelöljön ki egy rendkívüli ülést, ahol a kérdést megtárgyalják, és
még ebben a hónapban hozzanak döntést.
Benkő Sándor polgármester: Kiss képviselő úr egy beadványt hozott a testület elé Litvai
Zsolttól. Javasolja, hogy a beadványt át kell nézni, meg kell hívni az érintettet, a jegyzőktől
meg kell kérdezni, hogyan történik a meghallgatás. Természetesen nem zárkóznak el attól,
hogy ezt a kérdést napirendre tűzzék.
Varga Gézáné képviselő: Június 1-jére legyen döntés.
Kiss István képviselő: Ne húzzák-halasszák a döntést, a testület két éve nem tud egy ilyen
egyszerű dologban dönteni. Kaptak egy nagyon jó ajánlatot, 13.000,- Ft-ért ellátná a feladatot.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Döntés előtt külön, vagy testületi ülésen a vállalkozót meg kell
hallgatni, a kérdéseket tisztázni kell. A vállalkozó csak a ravatalozóra korlátozódik, ezt
13.000,- Ft/hó díjért látná el.
Kiss István képviselő: Temetésenként 13.000,- Ft.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Ha havonta 13.000,- Ft, akkor is kevesebb, mint a másik.
Benkő Sándor polgármester: Kiértesítik Litvai urat és Bárány urat is.
Varga Gézáné képviselő: Bárány László egyértelműen azt mondta, hogy őt csak ennyi pénzért
érdekli.
Benkő Sándor polgármester: A lehetőséget meg kell adni.
Varga Róbert képviselő: A 13.000,- Ft bruttó összeg. Ez alkalmanként értendő, vagy havonta?
Benkő Sándor polgármester: Az árajánlat szerint 13.000,- Ft/hó.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A Bizottság hallgassa meg őket, vagy azonos időben, vagy
eltérőben, és testületi ülésen tegyenek javaslatot.
Benkő Sándor polgármester: A jövő héten hétfőn vagy kedden egy bizottsági ülést
összehívnak. Meg kell hallgatni mindkét vállalkozót, és utána a bizottság megtárgyalja az
ügyet.
3.2. Tófürdő – színpad
Kiss István képviselő: Hallotta, hogy a tófürdőnél a színpad fedése folyik. Milyen pénzből
történik ez?
Benkő Sándor polgármester: Elképzelés volt az elmúlt évben is, hogy a színpad fedését jó
lenne megoldani, pályázati pénzből, mivel az Önkormányzatnak erre nincs pénzügyi fedezete.
A motoros találkozó szervezi úgy gondolták, megnézik, mi a lehetősége a ponyvával történő

fedésnek. Két szakemberrel tárgyaltak, de az ő elképzelésük statikailag nem megvalósítható,
mivel olyan időjárási viszonyoknak kell megfelelnie, ami kibír 160 kg/m2 terhelést.
Természetesen, ha az Önkormányzat részéről történne ennek megvalósítása, akkor testületi
döntést hoznának róla.

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