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Határozatok

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 03-án - péntek –
de. 8:00 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

Csorbáné V. Nagy Ildikó

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 13/2009. (X. 20.) önkormányzat rendelet módosítására
4. Előterjesztés Ártánd község képviselő-testülete 10/2004. (IV. 20.) önkormányzati
rendelete a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról módosításra
5. Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtári Feladat-ellátó hely 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra és 2012. évi munkatervének elfogadására
6. Különfélék

Varga Róbert képviselő: Javasolja, hogy a napirendbe kerüljön be a temetőkérdés, melyet az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalt.
Benkő Sándor polgármester: Egyetért, a különfélékben zárt ülésen megtárgyalják a
temetőgondnoki pályázatot.
Napirend 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: Nem volt olyan határozat, aminek a határideje lejárt volna.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két ülés között a Bihari Szilárd Hulladék Társulás
tájékoztatóján vett részt, ahol a szeméttelep rekultivációjáról volt szó. A 41 települést 3 részre
osztották. Az ártándi szeméttelep a II. csoportba fog tartozni. Rostálás, elszállítás útján fogják
megszüntetni a szeméttelepet, ennek megfelelően rekultiválják.
Megalakult a Bihar-Sárrét LEADER HACS (Helyi Akciócsoport). Mivel a képviselő-testület
határozatot hozott a LEADER HACS-hoz való csatlakozással kapcsolatban, részt vett ezen a
gyűlésen, és csatlakoztak. A határozatot megküldték az egyesület vezetőjének, így Ártánd is
tagja már. Kéri a képviselő társakat, hogy ha ismernek olyan vállalkozót, aki szeretne belépni
azt segítsék.
Kiss István képviselő: Ki fogja megfizetni a szeméttelep áttelepítését?
Benkő Sándor polgármester: Az önkormányzat nem fizet. Ez egy EU program alapján
történik, környezetvédelem fenntartása miatt. A költségek teljes forrását eu-s pénzből fizetik.
Így az önkormányzatnak önerőbe nem kerül.
Kiss István képviselő: Úgy tudja, hogy Kiss Józsefé volt ez a telek, kérdése, hogy most kié?
Benkő Sándor polgármester: A terület osztatlan közös tulajdon, azonban az önkormányzat
tulajdonában is van egy földterület, melyre a szemét össze lett tolva, így nem érinti a kiosztott
magánterületeket.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2012. (II. 03.) 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:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. február 03.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Kiss István képviselő: Nem jelöltünk ki jegyzőkönyv-hitelesítőt?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A tegnapi napon a Megyei Kormányhivatalban tartott szakmai
értekezleten elhangzott, hogy ahol az SzMSz-ben jegyzőkönyv-hitelesítő szerepel, azt meg
kell szüntetni, illetőleg a szó szerinti jegyzőkönyvet - kifejezett kérelem hiányában - mellőzni
kell, hiszen a jegyzőkönyveket 15 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére,
mely határidőt a körjegyzőséget érintően tartani tudnak.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2012. (II. 03.) Ákt. határozat
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. január 31. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. február 3.

3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 13/2009. (X. 20.) önkormányzat rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták az képviselők, kéri mondják el
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Kiss István képviselő: Mi indokolja ezt a módosítást?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A 2012. január 1. napját követő törvényváltozások, többek között a
magyar jogrendszert megalapozó „Magyarország Alaptörvénye”, valamint a „Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény” (továbbiakban Szt.) egyes
változásai ismét szükségessé teszik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2009. (X. 20.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Ör.) módosítását. Ezzel a képviselő-testület hatásköre csökken.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendelet
módosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II. 06.) 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 - valamint
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (III. 13.) Önkormányzati rendelet 32. §ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 13/09. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a
következő 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed az Ártánd község
területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.”

2. §
Az Ör. 3. § (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) Vállakozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról.”
3. §
Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli
ellátásként
b) az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat,
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
állapít meg.
(2) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság estén a jogosult számára
természetbeni ellátásként
a) köztemetést (a polgármester),
b) közgyógyellátást (a jegyző)
állapít meg.
(3) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli
szociális támogatásként
a) születési,
b) születésnapi támogatást állapít meg.”
4. §
(1) Az Ör. 5/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) az ESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat,
hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban
foglaltaknak.
b) az ESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.”
(2) Az Ör. 5/A. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(8) Ártánd Község Önkormányzatának jegyzője rendszeres szociális segélyben részesíti és a
közfoglalkoztatás alól mentesíti az aktív korúak ellátására jogosult személyt,
(továbbiakban menetesített személy) az alábbi mentesítési feltételek fennállása esetén:
a) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint jogelődjei (az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, Országos Orvosszakértői Intézet) által
megállapított 40- 49%-ig terjedő egészségkárosodottság,

b) Pszichiátriai kezelés alatt álló mentális- és pszichés állapot miatti tartós (6 hónapot
meghaladó) betegség,
c) Szakorvos vagy háziorvos által igazolt fertőző krónikus betegség,
d) Igazolt terhesség,
e) Foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálat munkaköri orvosi alkalmassági
véleménye szerint véglegesen alkalmatlannak minősül.”
(3) Az Ör. 5/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(10) A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély havi összege a
családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező
legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó
közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot
állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összegére a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) – (3)
bekezdései az irányadóak.
5. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 6. napján lép hatályba.
(2) A jegyző 2012. január 01. napját megelőzően Ör. 5/A. § -a alapján megállapított
jogosultságokat 90 napon belül felülvizsgálja és intézkedik, hogy az Ör. 5/A. § (10)
bekezdése alapján megállapított rendszeres szociális segély első alkalommal a 2012.
árpilis hónapjában kerüljön folyósításra.
(3) Hatályát veszti az Ör. 6. § – 9. §-a, azzal, hogy a 2012. január 1-jét megelőző időponttal
megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt
időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható.
(4) A rendelet rendelkezéseit a 2012. január 01. napjától kezdődően folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. február 6. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző

4. Előterjesztés Ártánd község képviselő-testülete 10/2004. (IV. 20.) önkormányzati
rendelete a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról módosításra
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták az képviselők, kéri mondják el
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Kiss István képviselő: Mi indokolja ezt a hatáskör átruházást?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ártánd Község Önkormányzatának a 2011. évi munkájáról tartott
közmeghallgatáson elhangzottak alapján, lakossági igényként merült fel az átmeneti
segélyekben való döntés jogának képviselő-testület helyett polgármesterre való átruházása. Ez
igazából azt a célt szolgálná, hogy gyorsabban, rugalmasabban történjen az átmeneti segély
elbírálása. Most ez a javaslat van a Képviselő-testület előtt.
Kiss István képviselő: Szerinte az lenne jó, ha öten döntenének, mert akkor szélesebb rálátást
biztosítana, mintha a polgármester egymaga dönt.
Varga Róbert képviselő: Az elmúlt testületi üléseken is volt, hogy szelektáltak ki a
kérelmezőkből. Javasolja, hogy maradjon meg ez a döntés a képviselő-testület hatáskörében.
Ki kell szűrni azokat, akik rendszeresen kérnek segélyt.
Varga Gézáné képviselő: A közmeghallgatáson felszólalók véleménye szerint azt mondták,
amire fel lettek készítve. Így nem a saját véleményüket mondták el.
Benkő Sándor polgármester: Képviselő asszony felvetésére reagálva, úgy gondolja, hogy
felnőtt emberek alkottak véleményt, akik közvetlen kapcsolatban vannak a lakossággal, az
idősebbekkel és ezt a véleményt tolmácsolták a képviselők elé. Képviselő asszony nem most,
hanem akkor, a közmeghallgatáson elmondhatta volna véleményét hallgatásával szemben.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy az átmeneti segély kérelmeket
továbbra is a képviselő-testület bírálja el.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással nem módosította a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról
szóló 10/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendeletét.
5. Előterjesztés a Zám Tibor Művelődési Ház és Könyvtári Feladat-ellátó hely 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolóra és 2012. évi munkatervének elfogadására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők, kéri mondják el
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy szokott-e akadálya lenni annak, hogy a könyvtár részére
vásárolandó könyvekhez pénzt kapjon?
Böröczné Bazsó Erzsébet könyvtáros: A könyvvásárláshoz mindent megkap, akadályoztatva
nincs.
Varga Gézáné képviselő: Ki dönti el, hogy milyen könyveket vásároljanak a könyvtár
részére?

Böröczné Bazsó Erzsébet könyvtáros: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ellátás
folyamatos. A könyvvásárlást Ő, mint könyvtáros dönti el. Minden hónapban kapnak egy
ajánlatot a könyvellátótól. Ilyen kistelepülések részére F-es könyvek ajánlatát szokták
megküldeni.
Benkő Sándor polgármester: A könyvtáros a költségvetésbe betervezett pénzből éves szinten
vásárolja meg a könyveket, olyan könyveket vásárolnak, amilyenekre ilyen kis településen
szükség van.
Varga Róbert képviselő: Köszönjük a munkáját.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2012. (II. 03.) Ákt. határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zám Tibor Községi Művelődési
Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
2. Ártánd Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Zám Tibor Községi
Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2012. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

6. Különfélék
 Felvetések, hozzászólások
Kiss István képviselő: Ki a szociális munkás Ártándon, aki az öregekkel foglalkozik?
Benkő Sándor polgármester: Fentné Szőke Enikő az BESZI alkalmazottja. Vannak
magánvállalkozók is, akik hivatalosan végzik-e feladatot az arra rászorultak részére, ők
természetesen pénzért látják el ezt a feladatot.
Kiss István képviselő: Karancsi Sándor milyen jogcímen dolgozik most a hivatalban?
Benkő Sándor polgármester: Egyszerűsített, napi 4 órás munkaszerződéssel.
Kiss István képviselő: A fűnyíró gépek milyen állapotban vannak?
Benkő Sándor polgármester: Évek óta gondoskodunk a közterület rendbetételéről. A fűnyírók
jelen pillanatban működőképesek. Fejet kell biztosítani, ami 18.000 Ft, de a gépek
üzemképesek.

Kiss István képviselő: A falugondnoki szolgálat ellenőrzése során feltett kérdésekre
megvannak a válaszok?
Benkő Sándor polgármester: Vannak kötelezettségeik, amikor az autóval azonnal menni kell.
2011. 03.31-én, a MÁK-hoz kellett menni adminisztrációs feladatoknak eleget tenni.
2011.04.14-én Budapesten az ELMIB részvényt személyesen kellett felvenni.
2011.05.23-án Debrecenbe a Klinikára kellett egy ártándi lakost vinni.
2011.05.31-én Debrecenbe a MÁK-nál kellett adminisztrációs feladatoknak eleget tenni.
2011.12.07-én Kistérségi gyűlés volt Berettyóújfaluban, ahol a polgármester vett részt.
2011.12.15-én Debrecenben Vízmű közgyűlésen vett részt.
2011.12.19-én Berettyóújfaluban a kistérségi irodába közmunkával kapcsolatos feladatok
megbeszélésén kellett részt venni.
A falugondnoki gépkocsi használatát nagyon szigorúan veszik, a betegek szállításánál
törekszenek arra, hogy heti egy alkalommal menjen a kocsi Debrecenbe. Természetesen, ha
különlegesen sürgős üggyel keresik meg az önkormányzatot, megpróbálnak eleget tenni a
lakosság igényeinek.
Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület
nyilvános ülését bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.
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