ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. DECEMBER 21-I
SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek
10/2011. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet

A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének
és elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2007. (XII. 3.)
ÁKt. rendelet módosításáról
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások térítési díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályairól

B9

204/2011. (XII. 21.) ÁKt.
határozat

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadásáról

C5

205/2011. (XII. 21.) ÁKt.
határozat

Ártánd község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról

C8

206/2011. (XII. 21.) ÁKt.
határozat

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
munkatervéről

Z1

207/2011. (XII. 21.) ÁKt.
határozat

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

C2

208/2011. (XII. 21.) ÁKt.
határozat

Az ebrendészeti hozzájárulás törvényi szabályairól

Z1

11/2011. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet
12/2011. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet
13/2011. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet

I5
L3
B3

Határozatok

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 21-én szerdán
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
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Madarász Anita

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné

pénzügyi irodavezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő 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 pontokkal.
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 Ártánd Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetését megalapozó
rendeletek felülvizsgálatáról
3/a. Előterjesztés a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2007. (XII. 03.) ÁKt. rendelet módosítására
3/b. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
3/c. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások térítési díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
munkatervéhez
6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolóhoz
7. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás törvényi szabályairól
8. 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 két ülés közötti időszak jelentősebb eseményei:
- Részt vett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén.
- Megrendezésre került a „falu karácsonya” ünnepség.
- A képviselő-testület megtartotta a közmeghallgatást.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
204/2011. (XII. 21.) 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. december 21.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

205/2011. (XII. 21.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2011. november 30.
napján aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 21.

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetését
megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
3/a. Előterjesztés a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2007. (XII. 03.) ÁKt. rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Kiss István képviselő: Egy lakás van bérbe adva jelenleg. Mennyit fizet a bérlő?
Benkő Sándor polgármester: 9.000 Ft-ot. 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
10/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2007. (XII. 03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és a 36. § (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 lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről
szóló 15/2007. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5. § Fizetendő lakbér mértéke
a) összkomfortos lakás esetén

252,- Ft/m2/hó

b) komfortos lakás esetén
c) komfort nélküli lakás esetén

179,- Ft/m2/hó
95,- Ft/m2/hó”
2. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 11/2002. (XII. 9.)
HÖR rendelet,
b) az Ör. módosításáról szóló 2/2008. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. december 22. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző

3/b. 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, kéri, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket. Az előterjesztésben két különböző
díjkalkuláció szerepel. A településen felmérést kellett végezni a 60 literes kukákkal
kapcsolatosan, az egyedül élők tekintetében. A társult települések polgármestereinek
egyhangú véleménye az, hogy nem igazságos a 60 l-es kukák bevezetése, mivel az egyedül
élő személyek anyagi helyzete nagymértékben eltérő lehet. A Bihari Hulladékgazdálkodási
Kft. elgondolása szerint a 60 l-es kukák bevezetéséből adódó díjkülönbözetet a 120 l-es kukát
használó lakosokra terhelték volna rá, ami nem lett volna szerencsés megoldás.
Varga Róbert képviselő: Rossz megközelítés, hogy csak az egyedülállóak lennének jogosultak
a kedvezményre, az életvitel-különbségek miatt. Nem feltétlenül fedi a valóságot, hogy csak
az egyedülállóknak lenne optimális megoldás a 60 l-es kuka. Jó megoldás lett volna, ha a Kft.
nem szorítja az önkormányzatokat sarokba az áremeléssel. Érdemes elgondolkodni azon,
hogy tartsák meg a 120 l-es kukákat, így lényegesen kevesebb a díjemelés: 120 l-es kuka
esetében +25,- Ft-ot, míg 60 l-es kuka bevezetésekor +70,- Ft-ot jelentene az áremelés.
Varga Gézáné képviselő: A felmérés szerint hány egyedülálló van?

Benkő Sándor polgármester: Rendkívül magas a számuk, kb. 124 fő. Nem tartja
szerencsésnek az első díjkalkulációt. Egyetért képviselő úr véleményével, javasolja, hogy a
120 l-es kukákat alkalmazzák, és a 312,- Ft+áfa díjtételt fogadják el.
Kiss István képviselő: Egyetért az elhangzott véleményekkel. Télen általában családoknál sem
keletkezik több hulladék, mint egyedülállóknál.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Valójában nem 60 l-es kukák lennének, hanem megmaradnának a
120 l-es kukák, azok kapnának egyedi megjelölést. Ebből is lehetne probléma, nem biztos,
hogy mindenki tolerálná ezt a fajta megkülönböztetést. Nem ez az a megoldás, amit az
önkormányzatok szerettek volna.
Varga Róbert képviselő: A rendkívüli élethelyzeteket az Önkormányzat a lakásfenntartási
támogatással próbálja orvosolni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: A díjtétel a kuka egyszeri ürítésének az árát határozza
meg. Miért nem lehetett bevezetni azt, hogy a tényleges ürítéseket tartsák számon? Vannak,
akik olyan szolgáltatásért fizetik a díjat, amit nem vettek igénybe.
Varga Róbert képviselő: Ez esetben készenléti díjat kellene alkalmazni.
Kiss István képviselő: A Dunántúlon több faluban bevezették a vonalkód-leolvasó rendszert.
A tapasztalatok szerint ez azt eredményezte, hogy a külterületeken meggyűlt a szemétdomb.
Nem javasolja ezt a megoldást.
Varga Róbert képviselő: Minden lakott háznál van kuka?
Benkő Sándor polgármester: A törvény azt teszi lehetővé, hogy aki 6 hónapig életvitelszerűen
nem tartózkodik az ingatlanában, az – az Önkormányzat által igazolva – kérheti a
kukahasználat szüneteltetését. Ez elsősorban a határon áttelepült lakosokat érinti. 6 hónap
után automatikusan újra számlázásra kerül a szolgáltatás.
Varga Gézáné képviselő: Ez így van? A sok üres házra ki van számlázva?
Benkő Sándor polgármester: Aki kéri a szüneteltetést, fél évre megkapja, általában a téli
hónapokról van szó. 6-7 család veszi igénybe, de nem jellemző a településen, inkább csak a
külföldiek körében.
Varga Róbert képviselő: Minden ingatlantulajdon értékét növeli a komfort. A
Hulladékgazdálkodási Kft-nek jó bevétele származna abból, ha azok, akinek van Ártándon
ingatlanuk, de nem használják a kukát, fizetnének havonta 500 Ft készenléti díjat; vegyék ki
ők is részüket a tehervállalásból.
Benkő Sándor polgármester: A szemétszállítást Kormányrendelet szabályozza, mely
kötelezővé teszi a szolgáltatás igénybevételét. A 40 kistérségi település közül egy képviselőtestület sem járult hozzá, hogy bármilyen felmentést adjon a lakosoknak a szolgáltatás
igénybevétele alól, mivel az olyan viszályt keltene, hogy az kezelhetetlenné válna.

Varga Gézáné képviselő: Ha nem lesz 60 l-es kuka, hanem marad a 120 l-es, akkor javasolja,
hogy az egyedülálló kisnyugdíjasok évente egyszer-egyszer kapjanak átmeneti segélyt, ami
kompenzálja a hulladékszállítási díjat.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy ebben a tárgyban most ne hozzon döntést a
képviselő-testület. A jövő évi költségvetés nagyon sok mindent meg fog határozni, hogy
milyen pénzeszközökhöz jut hozzá az Önkormányzat. Ha lesz lehetőség rá, nem zárkóznak el
előle. Javasolja, hogy az előterjesztés 2. részét fogadja el a képviselő-testület, mely szerint
meghagyja a 120 l-es kukákat, és 312 Ft-ra emeli az ürítés díját.
Kiss István képviselő: Egyetért a javaslattal, de a későbbiekben térjenek vissza a kompenzáció
lehetőségére.
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
11/2011. (XII. 22) 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. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 18/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. december 22. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző

Melléklet a 11/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal
(hulladékszállítási díj)

kapcsolatos

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

Rendszeresített
Gyűjtőtartály mérete (liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj
(Ft/db/ürítés)

120
240
1100

312
624
2860

díja

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 165 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3 , maximum 200 kg hulladék elhelyezése
díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

3/c. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások térítési díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet
módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Kiss István képviselő: Az óvodában a jelenlegi díjakhoz képest mennyi változást jelent ez a
díjemelés?
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: 15 Ft-ot jelent az emelés a tavalyihoz képest.
Kiss István képviselő: Ez reális díjemelés.
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
12/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdésének a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési
díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
[Intézményi térítési díjak]
„4. § (1) Az intézményi térítési díj összege (áfa nélkül):
a)
óvodában:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Összesen:

53 Ft.
189 Ft.
53 Ft.
295 Ft.

Egyesített Szociális Intézményekben:
Házi segítségnyújtás térítési díja: 0 Ft/óra
Étel házhozszállítása:
0 Ft/nap

b)
-

(2) Szociális étkeztetés térítési díja:
a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének
aa)100%-át, akkor 263,- Ft/nap,
ab) 125%-át, akkor 299,- Ft/nap,
ac) 150%-át, akkor 326,- Ft/nap,
ad) 200%-át, akkor 399,- Ft/nap,
b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200%-át, akkor 399,-Ft/nap.
c) Vendégebéd térítési díja 499 Ft.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 0,- Ft/fő/hó.”
2. §

(1)
(2)

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 20/2010. (XII. 28.) önkormányzati
rendelet.

Benkő Sándor s.k.
polgármester

Árgyelán Andrea s.k.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. december 22. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző

4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri a napirend előkészítőjét, mondja el kiegészítését.
Tiszó Sándorné: Amíg az Önkormányzat az új költségvetést nem fogadja el, addig az előző
évi költségvetésnek megfelelően jár el, és ez majd beépül az új, elfogadott költségvetésbe.

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
13/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
Ártánd Község Önkormányzat a 2012. 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 2012. január
1-jétől a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Ártánd Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről módosított 2/2011. (II. 17.) ÁKt. rendelet módosított előirányzatainak
szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2012. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2012. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Ártánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2011. december 22.
Árgyelán Andrea
körjegyző

5. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
munkatervéhez
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Kiss István képviselő: Az SZMSZ-ben szabályozták az önkormányzati ülések időpontját, ez
nem minden esetben volt betartva. Szeretné, ha a jövő évben ezt betartanák. Vannak dolgok,
amiket meg kellene tárgyalni, de csak halasztódnak.
Varga Gézáné képviselő: Javasolja, hogy a falugondnok már januárban számoljon be, ne
együttes ülésen, hanem külön, ártándi ülésen.
Varga Róbert képviselő: Hol van feltüntetve?
Varga Gézáné képviselő: Év végén.
Tiszó Sándorné: 2012. októberben.
Varga Gézáné képviselő: Már januárban számoljon be.
Kiss István képviselő: A következő ülésre hozzon beszámolót. Ez nem lehet nagy probléma,
ha ez év októberében elmaradt.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Volt ebben az évben, számon kérték.
Varga Gézáné képviselő: Nem beszámolás volt, hanem a rendeletet módosították. A
jegyzőkönyvekben, miután felkerültek az Internetre, úgy látja, több módosítás van benne,
mint amit ők elfogadtak. A testület nem vett ki belőle semmit, csak hozzátettek, a rendeletet
pedig úgy látja, hogy ki van véve belőle.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Amikor a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírja a jegyzőkönyvet, miért
nem nézi meg?
Kiss István képviselő: Akkor a jegyzőkönyvet nem látták, csak később.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A rendeletek úgy szerepelnek az Interneten, ahogyan a képviselőtestület elé előterjesztésre kerültek a rendelettervezetek, amennyiben nem érkezik hozzá
módosító javaslat.

Varga Gézáné képviselő: A falugondnok munkájával kapcsolatos rendeletet módosította a
testület: semmit nem vettek ki belőle, de a közzétett rendeletből van kivéve.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az a rendelet át lett nézve, le lett egyeztetve, mert az egy érzékeny
téma volt.
Tiszó Sándorné: A képviselő-testület kérte, hogy januárban számoljon be a falugondnok.
Amennyiben pénzügyi adatokkal alátámasztva szeretnék látni, azt leghamarabb csak
márciusban tudják elkészíteni.
Kiss István képviselő: Milyen pénzügyi beszámolója van a falugondnoknak?
Tiszó Sándorné: A képviselő-testület munkaterve egységes szerkezeti rendben van a többi
településsel, minden településen októberben számol be a falugondnok.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A falugondnokok beszámolnak minden településen. Ha a testület
pénzügyi beszámolót kér hozzá, akkor a január nem megfelelő időpont, csak a március vagy
április.
Kiss István képviselő: Egyedül az üzemanyag-költség a pénzügyi vonzata, más nincs.
Varga Gézáné képviselő: Milyen más pénzügyi vonzata van?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Személyi, dologi kiadások, eszközök, javítás költsége, illetve
támogatások képezik a bevétel részét.
Varga Gézáné képviselő: Beszéljenek januárban arról, mi a feladata, októberben pedig
egységes szerkezetben számoljon be.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Benne van a költségvetésben, a zárszámadásban, ezen kívül
számoljon be külön a feladatáról és külön a pénzügyi vonatairól?
Kiss István képviselő: Többször próbálták ellenőrizni a menetleveleket, amitől a polgármester
elzárkózott. Legutóbb áprilisban látták. A falugondnoki feladatokat a falugondnok nem látja
el, csak gépkocsivezetői feladatokat végez.
Benkő Sándor polgármester: Mind a kettőt ellátja.
Varga Gézáné képviselő: Hetente, kéthetente vagy havonta egyszer elmegy Debrecenbe.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Mennyi pénzből gazdálkodik havonta?
Kiss István képviselő: Teljesen mindegy.
Tiszó Sándorné: Havonta kb. 30 E Ft-ért tankol.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ki lehet számolni, 30 E Ft mire elég.

Kiss István képviselő: Havonta 60 E Ft körül tankol, minden hónapban van két számla. A
falugondnokot beiskolázták, adtak neki egy szabályzatot, ami tartalmazza a feladatait, de a
jogszabályban lefektetett kötelességeit nem végzi.
Varga Gézáné képviselő: Hány embernek hozott ki gyógyszert, mióta működik a szolgálat?
Benkő Sándor polgármester: A házi segítségnyújtóval be szokott menni gyógyszerért, ha
szükséges.
Kiss István képviselő: Furcsának találja, hogy a falugondnok a 40 E Ft gyorshajtási bírságot
sem fizette be. Be kell tartani a közlekedési szabályokat.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A testületnek megvan az a lehetősége, hogy ellenőrizze a
falugondnoki szolgálat működését, ezek az ellenőrzések meg is történtek.
Varga Gézáné képviselő: Nem történtek meg.
Kiss István képviselő: Nem történtek meg, mert elzárkózott tőle a polgármester. Akarták
ellenőrizni, de a falugondnok szabadságon volt, és három alkalommal utasította el őket a
polgármester úr.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Rendeletmódosításkor arról volt szó, hogy rendszeresen ellenőrizni
akarják a szolgálatot. Eddig terjedt az érdeklődés? Jegyzőkönyv készült az ellenőrzésekről?
Az volt a lényege a módosításnak, hogy vezetik az ellenőrzéseket, és korrigálják a felmerülő
hibákat. Ennek ellenére van egy lehetőség a képviselő-testület kezében, de nincs kitöltve
tartalommal. Így a rendeletmódosítás nem érte el a célját.
Varga Gézáné képviselő: A falugondnok állandóan szabadságon van.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Több alkalommal is utazott vele, elérhető volt. Meg kell beszélni
egy időpontot, amely mindkét félnek megfelel, és egy ellenőrzést le kell folytatni. A
rendeletmódosításnak volt egy célja, egy feladata.
Kiss István képviselő: Azért nem erőltette, mert akkor kötelességük lett volna kivetni a
jogtalan gépkocsi-használati díjat.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ne legyen évente többször beszámoltatva, holott van ellenőrzési
lehetőség.
Kiss István képviselő: Legyen egy évben egy beszámoló. Képviselő asszony azt kérte, ne
októberben legyen.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A pénzügyi adatok miatt tegyék át márciusra.
Varga Gézáné képviselő: Jó lesz pénzügyi adatok nélkül is.
Benkő Sándor polgármester: Ha valaki ellenőrzést kíván végezni, jelezze előre, egyeztetés
nélkül ez nem működik. Nincs egész évben szabadságon a falugondnok. Képviselő asszony is
utazott vele, miért nem nézte meg a menetlevelet. Egyetért a javaslattal, hogy a falugondnok
január hónapban számoljon be a tevékenységéről.

Kiss István képviselő: Javasolja, hogy márciusban legyen a beszámoló, mivel januárban még
nem állnak rendelkezésre pénzügyi adatok.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 1. számú
módosító javaslattal, mely szerint a falugondnok január hónapban számoljon be
tevékenységéről.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az 1. számú
módosító javaslatot nem fogadta el.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 2. számú
módosító javaslattal, mely szerint a falugondnok március hónapban számoljon be
tevékenységéről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 2. számú
módosító javaslatot elfogadta.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
206/2011. (XII. 21.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét - a melléklet
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: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

Melléklet a 206/2011. (XII. 21.) Ákt. határozat
ÁRTÁND KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. 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,
Nagykereki 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

-

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 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra és 2012. évi munkatervének elfogadására
Előadó: könyvtáros, közművelődési szervező

FEBRUÁR
-

Előterjesztés a 2012. évi költségvetés megállapítására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
Előadó: Árgyelán Andrea jegyző,

-

Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2011. évi munkájáról
szóló beszámolóra
Előadó: BESZI intézményvezetője

-

Előterjesztés 2011. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

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

MÁRCIUS
-

Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester és a falugondnok

ÁPRILIS
-

Előterjesztés a 2011. évi zárszámadás elfogadására
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a munkanélküliség alakulása 2011-ben, Ártándon című tájékoztatóra
Előadó: Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetője

-

Előterjesztés Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat
– a központi ügyelet tapasztalatairól
Felkért előadó: Háziorvos
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 Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Társulás intézményeinek a 2011/2012. tanévben/ nevelési évben folyó pedagógiai
munka értékelésére - együttes ülés Ártánd, Berekböszörmény, Nagykereki, Bojt és
Told települések Képviselő-testületeivel
Előadó: Intézményvezetők

-

Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint az „Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2011/2012. tanévben folyó tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Előadó: Intézményvezetők

-

Előterjesztés a 2012/2013. tanév indításának tapasztalatairól szóló tájékoztatásra együttes ülés Ártánd, Nagykereki, Bojt és Told települések Képviselő-testületeivel
Előadó: Intézményvezető
OKTÓBER

-

Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról szóló beszámolóra együttes ülés Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told települések Képviselő-testületeivel
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, Nagykereki és Told települések Képviselő-testületeivel
Felkért előadó: Rendőrkapitányság kapitányságvezetője

Rendőr őrsparancsnok
Határrendészeti kirendeltség vezetője
Polgárőrség vezetője
-

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

NOVEMBER

-

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

-

Előterjesztés a 2013. év költségvetési koncepcióról
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Előterjesztés a belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálati szempontokról szóló
tájékoztatáshoz
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

Közmeghallgatás
Előadó: Benkő Sándor polgármester

DECEMBER
-

Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megalapozó
rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Benkő Sándor polgármester

-

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

-

Előterjesztés Ártánd Község Képviselő-testülete 2013. évi munkatervéről
Előadó: Benkő Sándor polgármester

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóhoz
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Tiszó Sándorné: Az új számítógépes program, amit sikerült megvásárolni, teljesen átfogja az
egész gazdálkodást, nem drága, nagyon jól használható. Mivel nem áll több emberi erőforrás
rendelkezésre, ugyanannyi létszámmal dolgoznak, és egyre több feladatot kell megoldani,
fontosnak tartották, hogy olyan programot alkalmazzanak, ami könnyíti a munkájukat, illetve
így a képviselő-testületnek is olyan kimutatást tudnak nyújtani, amire szükségük van.
Varga Róbert képviselő: A 14 bankszámla fenntartása még mindig indokolt, ki van
használva? Nincs közte olyan, amit meg lehetne szüntetni?
Tiszó Sándorné: Az adónemeknek külön számlát kell fenntartani. Amelyik számlán nincs
forgalom, annak nincs költsége.
Varga Gézáné képviselő: Pontosan mit takar a 14 számla? Van négyféle adónem.
Tiszó Sándorné: Több adónem van, ezen kívül van egy kötelező elszámolási számla, állami
hozzájárulásoknak, pályázatoknak, az LHH-s egészségmegőrző programnak, falugondnoki
gépkocsi beszerzésének külön alszámlát kell nyitni. A pályázatokhoz kapcsolódnak
alszámlák, ezeket nem lehet megszüntetni. Ezen kívül van minden egyes adónemnek
alszámlája. Többletköltségek nincsenek, a költségek a bankszámla forgalmához igazodnak.
Varga Róbert képviselő: Örvendetes dolog, hogy az adózók számához képest a
hulladékgazdálkodási köztartozás helyzete más településhez képest elég jó.
Tiszó Sándorné: Jó az adómorál, nincs annyi behajtási gond, mint más kistelepülésen, ahol
rosszabbak a foglalkoztatási viszonyok, nagyobb a munkanélküliség. Ártánd az adóbevételeit
és egyéb kötelezettségeit szépen tudja teljesíteni.
Kiss István képviselő: A képviselő-testület tavaly megszavazott a pénzügyi iroda
munkatársainak közel 3 M Ft-ot. Ezt megkapják többletmunkabérben? Ki kapja ezt a pénzt?
Tiszó Sándorné: A körjegyzőségi költségek meghatározásakor úgy döntöttek a
körjegyzőségben lévő testületek, hogy a körjegyzőség működéséhez az adott pénzügyön
dolgozó pénzügyi munkatárs munkabéréhez és az adóügyi feladatokat végző dolgozó
munkájához ¼ részben járul hozzá. Ez kimondottan mindenkinek a kötelező alapilletménye
(alapbér + járulékok), nem tartalmaz egyéb juttatásokat, emellé biztosítják az
Önkormányzatok a szükséges irodaszereket. Más bérjellegű kiadást ez nem tartalmaz. Így
kevesebb összeggel járulnak hozzá a települések a feladat ellátásához. A nagyobb részt
Biharkeresztes vállalta át, eddig ez a megállapodás nem módosult. A jövő évi költségvetésnek
ugyanez lesz az alapja, ha ezt nem módosítják.
Kiss István képviselő: Többlet bért nem kapnak?

Tiszó Sándorné: Nem, csak az alapbért és járulékait jelenti, amit minden hónapban
mindenkinek kifizetnek.
Kiss István képviselő: Mind a három önkormányzat megszavazott egy bizonyos összeget arra,
hogy azt a többletmunkáért megkapják a dolgozók.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Évek óta ezt a munkát végzik a dolgozók, nem többletmunkaként
jelentkezik. A települési önkormányzatok sérelmezték azt, hogy nagyon sok körjegyzőségi
hozzájárulást fizetnek, ezért lettek megbontva a költségek 1, illetve ¼ munkabérre.
Tiszó Sándorné: Tiszta képet akkor lát a testület, ha tételesen elszámolnak vele a
körjegyzőségi beszámolóban, hogy mire fordították ezt az összeget. Ártánd
Önkormányzatával nagyon jó a kapcsolatuk, mindig megfizeti azokat a hozzájárulásokat,
amiről a testület döntött. Mindig rendben van mind a bevételi, mind a kiadási oldal.
Kiss István képviselő: Látja, hogy tisztességesen, pontosan végzik a munkát, ezt az összeget a
többletmunkáért kellene kifizetni.
Tiszó Sándorné: Örüljön az Önkormányzat, ha átvészeli ezeket a költségvetési éveket, nagyon
visszafogott költségvetéssel kell dolgozni. Ártánd jó költségvetési helyzetben van, vannak
tartalékai, tudja mire alapozni a jövő évet, de ilyen megszorításokkal. Egy komolyabb
beruházáshoz az önerőt nem tudná biztosítani.
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:
207/2011. (XII. 21.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Iroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 21.

7. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás törvényi szabályairól
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Az előterjesztésben foglaltak szerint lehetőség van ebadó kivetésére, a mértéke
legkevesebb 6.000 Ft lenne. Az Önkormányzat jelenlegi helyzete nem indokolja az adó
kivetését a lakosság számára. Ha 2012-ben olyan gazdasági helyzet alakul ki, hogy az
Önkormányzat rákényszerülne az ebadó kivetésére, hogy létfenntartását biztosítsa, akkor a
képviselő-testület ezt megtárgyalja.
Varga Róbert képviselő: Egyetért a felvetéssel. A lakosság nincs tisztában azzal, mennyi
lenne a vízdíj, a kukadíj, ha az Önkormányzat nem vállalná át a díjemeléseket, vagy ha az

ebadót bevezetné. Mindezt szépen megfogalmazva érdemes lenne a lakosság tudomására
hozni. Nem volt nagy érdeklődés a falugyűlés iránt.
Benkő Sándor polgármester: Az ivóvízdíj nem emelkedik, a szennyvízdíj-emelést vállalta át
az Önkormányzat.
Kiss István képviselő: Megszavazza, de nem járul hozzá, hogy magát fényezze. Akit érdekel,
ott vannak a rendeletek, elolvashatja.
Benkő Sándor polgármester: A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. legutóbbi gyűlésén mind a
40 település polgármestere részt vett. Valamennyien méltatlannak tartották, hogy a Kft. 60%os díjemelést terjesztett elő. Az önkormányzatok 51%-ban hozták létre ezt a vállalkozást.
Felvetették, hogy 4%-ban, illetve 5%-ban határozzák meg a díjemelés mértékét. Az
igazgatóság belátta, hogy ez a díjemelés talán méltányos. A lakosság ennek ellenére nem lesz
megelégedve a díjakkal. Az Önkormányzatnak a vállalt kötelezettségeit teljesíteni kell, fel
kell vállalni a negatív dolgokat is. Közmeghallgatáson is olyan kérdések merültek fel,
amelyek a képviselő-testület döntését kifogásolták, mivel azok kedvezőtlenül hatottak a
lakosságra. Képviselő úr felvetésére válaszolva megkéri a képviselő-testületet, hogy
informálja a lakosságot a felvetett kérdésekről. Pillanatnyilag arra lehetőség nincs, hogy az
Önkormányzat újságot adjon ki.
Varga Gézáné képviselő: Arról volt szó, hogy ki lesznek függesztve a rendeletek. Az első két
rendelet van csak kifüggesztve.
Benkő Sándor polgármester: Az irodában megvan a rendeletgyűjtemény, ott bárki érdeklődő
megtekintheti.
Pálné Fazekas Irén: Több lakosnak is javasolta, hogy a képviselő-testület nyilvános ülésein
részt vehet.
Varga Gézáné képviselő: A kerékpárút-beruházással kapcsolatosan kérdésére tájékoztatták,
hogy nem végig zárt csapadékvíz-elvezető rendszert építenek. Ezzel ellenben a falugyűlésen
úgy hangzott el, hogy végig zárt csapadékvíz-elvezető csatornát építenek ki.
Benkő Sándor polgármester: Azokon a területeken, ahol a járda és az út között nincs 2 m, ott
zártrendszerű csapadékvíz-elvezetőt építenek ki a terv szerint.
Varga Gézáné képviselő: Így hangzott el a falugyűlésen?
Benkő Sándor polgármester: Mindig így hangzott el. Ahol szélesebb közterület áll
rendelkezésre a kerékpárút megépítéséhez, ott az árkon kívül vezetnék a kerékpárutat. Sok
helyen nem áll rendelkezésre 2 m-es szakasz ahhoz, hogy az árok és a járda is megmaradjon a
kerékpárút mellett. Ezért a tervező elmondása szerint útszegélyt fognak kiépíteni a kerékpárút
mellett, lezárják az esővíz-csatornát, és megmarad a járda. Kivitelezése jövő tavasszal
kezdődik, a meglévő tervek alapján.
Varga Róbert képviselő: A telefonoszlopokkal mi lesz, eltűnnek a föld alá a vezetékek?
Benkő Sándor polgármester: Nem tudja megmondani, erre szakmailag milyen lehetőség van.
A kivitelezők intézik.

Javasolja, hogy az Önkormányzat a 2012. évben ne vezessen be ebadót. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az „A” jelű határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
208/2011. (XII. 21.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítására kiadott 2011. évi
CLVIII. törvény ebrendészeti hozzájárulást szabályozó rendelkezéseit és ennek
ismeretében úgy határoz, hogy ebrendészeti hozzájárulást nem kíván bevezetni.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 21.

8. Különfélék
Kiss István képviselő: Tavaly a képviselő-testület küldött a lakosságnak karácsonyi
üdvözlőlapot. Most lesz-e valami?
Benkő Sándor polgármester: Nem kíván semmit küldeni.
Varga Gézáné képviselő: Még egy üdvözletet sem?
Benkő Sándor polgármester: Nem kíván üdvözlőlapot küldeni. Annyi támogatást kap a
lakosság minden tekintetben. Számtalanszor felvetődött ez a kérdés; mikor az Önkormányzat
szaloncukrot vagy karácsonyi csomagot adott a lakosságnak, az volt a visszajelzés, hogy
méltatlan volt.
Varga Gézáné képviselő: A gyerekeknek nem ártana adni egy kis pénzt, legalább az
iskolásoknak.
Benkő Sándor polgármester: Nincs rá lehetőség a költségvetésben.
Varga Gézáné képviselő: 10 M Ft-ja van az Önkormányzatnak.
Benkő Sándor polgármester: Ki kell fizetni a hozzájárulásokat, a pályázati önrészt.
Varga Gézáné képviselő: 10 M Ft-ból telni kell rá.
Benkő Sándor polgármester: Minden gyereknek karácsonyi rendezvényt szerveztek, kaptak
játékot, szaloncukrot. Támogatták az óvodásokat, az állami iskolásokat, az egyházi
rendezvényt. Felrója a képviselő-testületnek, hogy senki nem vett részt a rendezvényen.
Varga Gézáné képviselő: Régebben két alkalommal is kérte, készüljön kimutatás, hogy az
Óvoda működése mennyibe kerül így, hogy társulásban működik, illetve mennyibe kerülne,
ha nem lenne társulásban.

Tiszó Sándorné: Tudnak kimutatást készíteni, vagy visszamenőleg, beszámolóhoz igazítva,
vagy költségvetéskor, de a költségvetés készítésekor lenne célszerűbb kimutatni, amikor
tervezik, mennyi forrás van, ha társulásban működne, vagy ha önálló lenne.
Varga Gézáné képviselő: Az augusztus havi házipénztár ellenőrzése során látott 4.800 Ft
összegű postai szolgáltatás számlát. Mi ez?
Tiszó Sándorné: Ez lehet postai bélyeg, vagy levélfeladás, levélboríték. Számlának kell lenni
mellette. Utána fog nézni.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ha ilyet tapasztal, szóljon, hogy tudjanak utána nézni.
Varga Gézáné képviselő: Közmeghallgatáson megbeszélték, hogy együttes ülés előtt 1 órakor
tartanak egy megbeszélést a vízdíjjal kapcsolatban. Ez a megbeszélés elmaradt.
Benkő Sándor polgármester: Debrecenben testületi gyűlésen vett részt, miközben telefonon
tartotta a kapcsolatot a képviselőkkel. Megkérte alpolgármester asszonyt, hogy tájékoztassa a
képviselőket, hogy elmarad a megbeszélés.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az előzetes tájékoztatás megtörtént.
Varga Gézáné képviselő: Van-e akadálya, hogy január hónapban néhány idősebb asszony
összejönne csigát csinálni a könyvtárban, az Óvoda konyhája részére? A Hivatalban állandóan
állampolgársági eskü van, itt nincs hely.
Benkő Sándor polgármester: Vállalja fel képviselő asszony a szervezését, a Polgármesteri
Hivatal nagytermében megrendezhetik. Időpontot kell egyeztetni.
Varga Róbert képviselő: Az ÁNTSZ nem szól bele?
Kiss István képviselő: Nem. Az óvodának van joga őstermelőtől vásárolni. Őstermelőnek nem
kell igazolvánnyal igazolni az áru származását.
Benkő Sándor polgármester: Ha képviselő asszony vállalja a megszervezését, lebonyolítását,
az Önkormányzat biztosítja a helyiséget, egyetért vele.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: A két ünnep között Kecskés Tibornénak vérvételre kell
mennie, a falugondnoki kocsi nem tudná-e bevinni? Orvosi kezelés alatt áll, mind
egészségügyi, mind anyagi helyzete nehéz.
Benkő Sándor polgármester: Nem tud most választ adni, amit tudnak, megtesznek.
Varga Róbert képviselő: A temetőgondnoki pályázatokkal mi legyen, vitassa meg a
képviselő-testület?
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Bizottsági ülésen tárgyalják meg.
Varga Róbert képviselő: Ha ez a formája, előtte legyen bizottsági ülés, de akár képviselőtestületi ülésen is tárgyalhatják.

Benkő Sándor polgármester: Januárban térjenek vissza rá. A bizottság elnöke hívja össze a
bizottságot, ha igény van rá, hogy mást is meghallgassanak, akkor hívják meg az illetékeseket
is. A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, és a bizottság a testület felé javaslattal él.
Kiss István képviselő: Egy éve húzódik az ügy. Javasolja, hogy a temetőgondnok januári
fizetését függesszék fel, már 400 E Ft-nál járnak.
Benkő Sándor polgármester: A 400 E Ft előző évről áthúzódó költséget is tartalmaz.
Javasolja, hogy a bizottság januárban tárgyalja meg az ügyet.

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

