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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 6-án (péntek)
9:00 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
Árgyelán Andrea

jegyző

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.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a Községi Konyha törvényes működési feltételeinek biztosításáról
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés a Községi Konyha törvényes működési feltételeinek biztosításáról
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Varga Róbert képviselő: A Biharkeresztesen foglalkoztatott élelmezésvezető napi 2 órában
Ártándon nem tudná ellátni a feladatokat?
Árgyelán Andrea jegyző: 2011. december 31-ig működött, mert jelezte, hogy személyes
problémák miatt nem tudja tovább ellátni a feladatát.
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Kiss István képviselő: Az „A” határozati javaslat 3. pontjának elfogadásával ért egyet. Az
Ártándi óvoda a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda tagóvodája, így véleménye szerint az
élelmezésvezetőnek kötelessége lenne elvállalni ezt a feladatot.
Árgyelán Andrea jegyző: Kötelezni nem lehet az Szivárvány Óvoda élelmezésvezetőjét, mert
az óvodák és a konyhák működtetését teljesen külön kell választani. A községi konyhákat
eddig az önkormányzatok működtették. Ártánd Önkormányzata saját maga működtette a
községi konyhát. A konyha működtetéshez szükséges törvényi feltételeket a működtetőnek
kell biztosítania. Az oktatási társulási megállapodás alapján van egy általános iskolai és egy
óvodai oktatás. A fenntartó önkormányzat gondoskodik a konyhák működtetéséről,
üzemeltetéséről. Kötelezővé tenni a Szivárvány Óvoda tagóvodájának azt, hogy a Szivárvány
Óvodában az élelmezésvezető lássa el a feladatokat, nem lehet, mert az élelmezésvezető
kizárólag annak a konyhának az élelmezésvezetéséért felel. Az Ártándi konyha
élelmezésvezetéséért egy teljesen különálló élelmezésvezetőnek kell felelnie. Községi
konyhaként kell nézni és nem óvodaként, két különböző intézményt jelent. A napokban
jelezte az élelmezésvezető, hogy személyes okok miatt december 31-ig tudja ellátni ezt a
feladatot. Jelenleg a községi konyha nem működik törvényesen, mert nincs megfelelő
élelmezésvezetői végzettséggel rendelkező dolgozó, aki ezt biztosítani tudná. Mást megbízni
nem lehet, mert az élelmezésvezetést élelmezésvezető végzettséggel lehet csak biztosítani,
illetve meg lehet akkor is tenni, hogyha valakinek az ezzel kapcsolatos tanulmányai már
folyamatban vannak. Nem törvényesen működtetni a községi konyhát nem lehet.
Varga Róbert képviselő: Az eddigi segítséget megköszönve az önkormányzat nem szívesen
adná ki a konyha működtetésének vezetését a Sörpark Kft. részére.
Árgyelán Andrea jegyző: Jelenleg 2 embernek van élelmezésvezetői végzettsége,
Biharkeresztesen és Nagykerekiben. A bejárással, illetve utazással kapcsolatos költségeket az
önkormányzatnak vállalnia kell. A Sörpark Kft. vállalja a továbbfoglalkoztatást 3 évig, és a
megszerzett jogokat is biztosítja. A Nagykerekiből átvett dolgozók esetében úgy kötött
munkaszerződést a Sörpark Kft., hogy a szerződés lejártáig biztosítja a foglalkoztatást és a
szerződés lejárta után pedig az önkormányzat vállalja a továbbfoglalkoztatást. A konyha
működése nem szűnne meg. Tájékoztatásként elmondja, hogy a vállalkozó elképzelése szerint
a jelenleg Ártándon dolgozó szakács minden reggel Biharkeresztesen kezdene a konyhán,
aztán az étel kiszállításánál pedig jelen lenne Ártándon és a feladatait elvégezné.
Varga Róbert képviselő: Az ételkihordás az ÁNTSZ engedélyével működik?
Árgyelán Andrea jegyző: Ha úgy dönt a képviselő-testület, akkor a BESZI autójával
szállítanák ki az ételt.
Benkő Sándor polgármester: A szociális étkeztetést a BESZI biztosítja.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: A tízórait és az uzsonnát ki fogja elkészíteni? Az
önkormányzat feladata lesz?
Árgyelán Andrea jegyző: Igen, az önkormányzat ezt helyben oldaná meg. A szakács
munkamegosztása az önkormányzat és a vállalkozó megállapodása alapján történne. A
vállalkozó soha nem az önkormányzatok ellen dolgozott. A munkába járással kapcsolatos
költségek, autóval történő bejárás esetén 9 Ft/km, busszal történő utazás esetén pedig a bérlet
86%-át köteles megtéríteni.
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Benkő Sándor polgármester: A szociális étkeztetést úgy kell biztosítani, hogy az törvényesen
működjön.
Árgyelán Andrea jegyző: Toldon jelenleg 1 szakács dolgozott, így nem tudott elmenni
szabadságra és betegség esetén sem volt, aki helyettesíteni tudta volna. Ártánd önkormányzata
ilyen esetben, hogy oldotta meg a helyettesítést?
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Élelmezésvezető hiányában, törvénytelen úton oldották
meg. A továbbfoglalkoztatás esetében jelenthet-e megoldást, ha a jelenlegi szakács maradna
az önkormányzat dolgozója. Elkészítené a tízórait és uzsonnát, beszedné a térítési díjakat. Új
munkaköri leírást kapva 8 órában végezné el a feladatokat.
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztésben leírtak alapján a konyha törvényes működtetése
és egy fő dolgozó tovább foglalkoztatása az önkormányzatnak többe kerül, mint amennyibe
eddig került. A megtakarítás érdekében a továbbfoglalkoztatás lenne a logikus döntés.
Kiss István képviselő: Véleménye szerint a jegyző asszony és a polgármester úr ráhatással van
az alpolgármester asszonyra a döntés kérdésében.
Árgyelán Andrea jegyző: Kikéri magának azt a kijelentést, hogy „ráhatással” volt az
alpolgármester asszonyra.
Kiss István képviselő: Név szerint senkit nem rágalmazott, de amióta a jegyző asszony és a
polgármester van foglalkoztatva Ártándon, azóta minden el lett adva és az önkormányzatnak
nincs több pénze, mint ami eddig volt.
Árgyelán Andrea jegyző: Milyen intézmények kerültek eladásra?
Kiss István képviselő: Nincsen Művelődési Ház, Könyvtár, Óvoda.
Árgyelán Andrea jegyző: Nem ért egyet a képviselő úr kinyilatkozásával.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy hívjanak össze egy újabb rendkívüli képviselő-testületi
ülést a döntés érdekében, ahol a Nagykereki és Biharkeresztesi élelmezésvezető is jelen lenne.
Varga Róbert képviselő: Úgy gondolja, hogyha egyszer bezárják a konyhát, akkor többet már
nem fogják tudni újra kinyitni.
Benkő Sándor polgármester: A kisebb települések megszorított helyzetben vannak. A konyha
nem kerülne megszüntetésre, a jelenlegi állapotnak megfelelően, készenlétben lenne tartva. A
szakácsnő nem veszítené el a munkahelyét és a bérét. A konyhakert tovább működne. Az
Ártándon lévő intézmények közül egyik sem került eladásra, szakmailag tartozik a
Biharkeresztesi Szivárvány Óvodához az Ártándi óvoda.
Kiss István képviselő: Az óvoda mindenféleképpen a Biharkeresztesi Szivárvány Óvodához
tartozik, nem csak szakmailag.
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Árgyelán Andrea jegyző: Kubinyiné Szilágyi Mária korábban már tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogyha Ártánd önkormányzata önállóan működtetné az óvodát, akkor nem
kapná meg azokat a kiegészítő normatívákat, amivel a létfenntartást tudná biztosítani.
Kiss István képviselő: A kistérség egy fillért sem adott.
Árgyelán Andrea körjegyző: A kistérségi normatívával együtt is ki kell egészíteni, nélküle
még több kiegészítésre szorul. Kikéri magának, hogy mióta körjegyzőként dolgozik, Ártándon
eladásra került több intézmény is. Megkéri a képviselő urat, hogy a jövőben megfontoltabban
nyilatkozzon ezzel kapcsolatban.
Varga Gézáné képviselő: Több alkalommal is kérte, készüljön kimutatás, hogy az Óvoda
működése mennyibe kerül így, hogy társulásban működik, illetve mennyibe kerülne, ha nem
lenne társulásban.
Benkő Sándor polgármester: Ezzel kapcsolatban különfélékben tájékoztatja a képviselőtestületet.
Árgyelán Andrea jegyző: Amennyiben a képviselő-testület a szerződéshez való csatlakozás
mellett dönt, abban meghatározott szerződési feltételek vannak, melytől eltérni nem lehet.
Közbeszerzési eljárásban kötött szerződésről van szó. Biharkeresztes Város Önkormányzata
minden települési önkormányzat képviselő-testületét kinyilatkoztatta arra vonatkozóan, hogy
csatlakozni kíván-e a közbeszerzési eljáráshoz és milyen feltételekkel, vagy nem. Ártánd
község Önkormányzata nem kívánt csatlakozni, így nem vett részt abban a közbeszerzési
eljárásban, amiben részt vett Told, Bojt, Nagykereki és Biharkeresztes. A közbeszerzési
eljárás az ő felhatalmazásukkal lebonyolódott, megtörtént a szerződéskötés, amiben nevesítve
van, hogy Biharkeresztes Város Önkormányzata társulásában lévő Bojt, Told, Nagykereki és
Biharkeresztes önkormányzatai szerződést kötnek a Sörpark Kft-vel meghatározott feltételek
szerint. Ártánd önkormányzata ebben nincs benne. Ártánd esetében azt a lehetőséget kínálta
fel a Sörpark Kft. a közbeszerzési eljárás során, hogyha mégis csatlakozni kíván, akkor
csatlakozhat, mert a szerződésben egy +30%-os eltérés van rögzítve. A csatlakozás esetén
ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint az összes többi önkormányzatnak.
Abban az esetben, ha Ártánd önkormányzata nem kíván csatlakozni a szerződéshez, hanem
meghatározott saját feltételekkel meghirdeti üzemeltetésre a konyhát. Pályázati eljárást kell
lefolytatni. Meg kell versenyeztetni. Új feltételekkel meg kell hirdetni, a pályázatok alapján el
kell bírálni, hogy ki az, aki ezt szolgáltatásként ellátná. A másik lehetőség a már meglévő
szerződéshez való csatlakozás.
Kiss István képviselő: Tehát szerződést kell kötni a Sörpark Kft-vel.
Árgyelán Andrea jegyző: Nem kell szerződést kötni, mert már van egy szerződés, amihez
csatlakozhat Ártánd Önkormányzata.
Kiss István képviselő: Először azt mondja a jegyző asszony, hogy nem kell pályáztatni, utána
pedig azt, hogy pályáztatni kell.
Árgyelán Andrea jegyző: Ilyet nem mondott.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Megkéri a képviselő urat, hogy hallgassa végig, amit a
jegyző asszony mond.
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Kiss István képviselő: Csendre utasítja az alpolgármester asszonyt.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Kéri, a jegyzőkönyvben rögzítve legyen, hogy a képviselő
úr állandóan megszólítja.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint az adott lehetőséggel élni kellene. Két megoldás
van, vagy megpályáztatják az élelmezésvezetői munkakört vagy csatlakoznak a már meglévő
szerződéshez.
Benkő Sándor polgármester: Törvénytelenül nem működhet tovább a konyha. A szerződéshez
való csatlakozással pénzmegtakarítás jelentkezne.
Varga Róbert képviselő: Fontosnak tartja, hogy a konyha működési engedélye ne változzon.
Az étkezési díjak megállapítása hogyan zajlik a Sörpark Kft-nél?
Árgyelán Andrea jegyző: A Sörpark Kft. a szerződésben rögzítette, hogy mennyiért vállalja el
az óvodai ebéd, az iskolai tízórai, az iskolai ebéd előállítását és kiszállítását 2+1 éven
keresztül. Kizárólag az inflációval megfelelő mértékben jogosult emelni a következő évben. A
tízórai és az uzsonna előállítása nem kötelező, az önkormányzatok feladata maradna.
Telefonon beszél a közbeszerzővel.
Árgyelán Andrea jegyző: A szerződéshez való csatlakozás is önkéntes, és a kilépés is
önkéntes.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a „B” határozati
javaslat elfogadásával.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2012. (I. 6.) ÁKt. határozat:
Ártánd Községi Önkormányzata csatalakozni kíván a Biharkeresztes Város
Önkormányzata és a Sörpark Kft. között létrejött, a Biharkeresztes székhelyű
Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi Társulás intézményei részére az
iskolai étkeztetés biztosítására megkötött szerződéshez 2012. január 10. napjától azzal
a feltétellel, hogy a Sörpark Kft. a jelenlegi szakács munkakörben alkalmazott
dolgozót továbbfoglalkoztatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéshez való csatlakozással kapcsolatos
dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. január 10.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a
csatlakozással kapcsolatban panasz, észrevétel merülne fel, azt jelezzék a jegyző asszony felé.
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2. Különfélék
Varga Gézáné képviselő: Van-e akadálya, hogy néhány idősebb asszony összejönne csigát
csinálni az Óvoda konyhája részére? A polgármester tájékoztatása szerint ezt nem lehet
megoldani.
Árgyelán Andrea jegyző: Az ÁNTSZ nyilatkozata alapján egyszeri főzés alkalmával meg
lehet tenni, de a rendszeres közétkeztetésben nem megoldható.
Varga Gézáné képviselő: Akkor saját használatra szeretnének készíteni csigát, de szükségük
lenne egy teremre.
Benkő Sándor polgármester: Vállalja fel képviselő asszony a szervezését, a Művelődési Ház
nagytermében megrendezhetik heti két alkalommal, kedden és csütörtökön a csigacsinálást.
Varga Róbert képviselő: Érdeklődik, hogy készen van-e már a Posta ajtaja.
Benkő Sándor polgármester: A Posta ajtaját Fekete Géza asztalos elkészítette. 84 ezer Ft-ba
került az üvegfal javításával együtt.
Varga Róbert képviselő: Érdeklődik, hogy van-e valami fejlemény a bicikliúttal
kapcsolatban?
Benkő Sándor polgármester: A lakosság részéről a tervező behívott minden olyan személyt,
akinek érintettsége van ebben a dologban. Ártándi viszonylatban semmiféle ellenállást és
tiltakozást nem tapasztaltak.
Varga Róbert képviselő: Az általa üzemeltetett kisbolt előtt a parkolási lehetőség megoldható
lesz?
Benkő Sándor alpolgármester: Kérte a tervezőtől, hogy a folyamatos gépkocsi mozgás miatt a
parkolás mindenképpen megoldható legyen. Nem szeretné korlátozni senkinek a munkáját. A
lakosság megelégedését remélik.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

K.m.f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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