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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1-jén –
csütörtök - 8:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott soron következő nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Varga Gézáné, Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
helyi képviselők

Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Csorbáné V. Nagy Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:
Kiss István

helyi képviselő

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 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, 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 a talajterhelési díjról szóló 11/2007. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására
4. Előterjesztés a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyon egyes elemeinek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítésére
5. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2011. évi munkájáról
szóló beszámolóra
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7. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
8. Különfélék
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: A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
gyűlésén vett részt, ahol a 2012. évi költségvetés tervezetét tárgyalták.
A kormány úgy döntött, hogy a Vízművek számát szűkíti. A térségükben jelenleg 3 vízmű
működik. Meghatározásra került, hogy milyen feltételek teljesülése után kapja meg a Vízmű a
működését, ezért mindegyik vízmű minél több települést szeretne megszerezni magának.
Ennek köszönhetően idén nem emelik a vízdíjat.
A GDF SUEZ Rt. megbeszélésén vett részt. A kistelepülések képviselői úgy döntöttek, hogy a
gázszolgáltatásra vonatkozó szerződés hosszabbítását a GDF SUEZ Energia Magyarország
Rt.-vel nem írják alá.
Varga Róbert képviselő: Ők ajánlottak 8% gázszolgáltatási díjcsökkentést?
Benkő Sándor polgármester: Igen, ők ajánlották, de a számlából nem tűnik ki ez a 8%, és a
számlát sem könnyű értelmezni. Kérdésükre azt válaszolták, hogy ők csak ilyen számlát
tudnak kibocsátani, és csak ilyen áron.
Varga Gézáné képviselő: Mikor szűnik meg velük a szerződés?
Benkő Sándor polgármester: Egy hónap múlva jár le a szerződés.
Állampolgársági esküt 2012. február 23-án 37 külföldi állampolgár tett, az állampolgársággal
kapcsolatos feladatokat ellátták.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2012. (III. 01.) számú 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. március 1.
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2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Varga Róbert képviselő: Úgy látja nincs baj. Nincs kifizetetlen számla.
Varga Gézáné képviselő: A munkabér tartalmazza a közmunkások bérét?
Benkő Sándor polgármester: Igen, tartalmazza a közmunkások bérét. A Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság és a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 10 embert foglalkoztat, ezeknek az
embereknek nem Ártánd fizeti a bérét, ezzel csökken a munkanélküliek száma.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2012. (III. 01.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. február 29. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. március 1.

3. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 11/2007. (VIII. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: Ártándon a talaj nitrátérzékeny.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdését, amely szerint 2012. február 1. napjától a talajterhelési
díj egységdíjának mértéke 1 200 Ft/m3. Ezt az összeget fel kell szorozni Ártánd
területérzékenységi mutatójával, azaz 1,5-tel, így Ártándon 2012. február 1. napjától fizetendő
talajterhelési díj összege 1 800 Ft./m3. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.
Az ország területenként minősítve van szennyezettség szempontjából. Különböző
kategóriákba vannak besorolva. A környezetvédelmi hatóságnak van ilyen táblázata és Ártánd
1,5 veszélyeztetettségi szorzóba esik.
Az egységdíj mértékét a helyi önkormányzati rendelet is megállapítja, mivel azt már törvény
szabályozza, a rendelet vonatkozó bekezdését (3. § (3) bekezdés) hatályon kívül kell helyezni,
ezért szükséges most ez a rendeletmódosítás.
Varga Róbert képviselő: Sokan jelezték, hogy most nem lehet fagyos földet könnyen ásni,
nem lehetne-e pár hónapot várni ezzel a módosítással?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Törvény rögzíti, ezért nincs mód pár hónap csúsztatásra.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
rendeletmódosítással.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követező
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 11/2007. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi.
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 11/2007. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése hatályát
veszti.
2. §
A rendelet visszamenőleg, 2012. február 1. napjától lép hatályba.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2012. március 02.
Árgyelán Andrea
jegyző

4. Előterjesztés a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyon egyes elemeinek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak
minősítésére
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi
szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti
értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása
szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek
hosszú távú meghatározása érdekében megalkotta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvényt (a továbbiakban: Tv.), amely 2011. december 31. napjától hatályos.
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A Tv. bevezeti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon fogalmát.
E szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon az, a Tv. 1. § (2)
bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban,
illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.
A helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva
elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom
kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.
Benkő Sándor polgármester: Az önkormányzat, forgalomképtelennek minősülő
törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak
minősíthet vagyonelemeket. Amennyiben így dönt, akkor azt helyi rendeletben kell
megtennie. Esetleg felmerülhet az óvoda épületének ilyen minősítése, de ehhez hiányzik a
műemlékvédelmi bizottság igazoló okirata. Az épület korábban kastély volt, ez ügyben fel
fogja venni a kapcsolatot a Műemlékvédelmi Hivatallal.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2012. (III. 01.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit megismerte, az önkormányzat
forgalomképtelen vagyonát számba vette, és mindezek ismeretében úgy határoz, hogy
a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyonából nem minősít vagyonelemeket
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak, azt helyi
önkormányzati rendeletben nem rögzíti.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2012. március 7.
5. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
Benkő Sándor polgármester: Áttekinthető beszámolót látnak. 2011-ben sokat tárgyaltak a
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgálattal, és egyetértésre jutottak, mely szerint
kedvezőbb lett a költségvetésből az önkormányzat által fizetett díj.
Varga Gézáné képviselő: Hány esetben történt gyógyszerkiváltás? Mennyit fizet Ártánd és
mit kap cserébe? A gyermekvédelmi feladatok ellátására mennyit fizetnek?
Benkő Sándor polgármester: Több esetben került sor gyógyszerkiváltásra. Az orvosi
rendelőbe hirdetményt tettek ki, hogy a háziorvos által felírt recepteket be lehet hozni a
hivatalba és gondoskodnak a kiváltásról. A következő testületi ülésre megmondja pontosan,
hogy mennyit fizetnek.
Pálné Fazekas Irén képviselő: Továbbra is részmunkaidőben látja el a feladatot a BESZI
alkalmazottja?
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Benkő Sándor polgármester: Igen, részidőben látja el feladatát az ügyintéző. A törvény szerint
egy időben egy személy nem láthatja el a gyermekvédelmi és családsegítős feladatot. Úgy
oldották meg, hogy külön napon végzi e feladatokat.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az átfogó értékelést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2012. (III. 01.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2011. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2011. évi
munkájáról szóló beszámolóra
Pálné Fazekas Irén képviselő: Úgy látja, hogy két épület van megjelölve, ami klienseket
fogad. Ez a két épület az óvoda és a Polgármesteri Hivatal épülete.
Benkő Sándor polgármester: Egy irodát tudunk biztosítani az ügyintéző részére, egy külön
épület biztosítása nem áll módunkban.
Varga Gézáné képviselő: A BESZI-nek mennyit fizetünk, és mit kapunk cserébe? Ha nem
tartoznánk a BESZI-hez, akkor nekünk mennyibe kerülne?
Benkő Sándor polgármester: Többe kerülne, mert fizetni kellene az alkalmazottat és a
járulékait. Következő testületi ülésre megmondja, hogy mennyibe kerül Ártándnak.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2012. (III. 01.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézmények 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. március 1.
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7. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Benkő Sándor polgármester: Az önkormányzatnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzésekről. Előreláthatólag nem lesz olyan beruházásuk, pályázatuk, amely
meghaladná a közbeszerzési értékhatárt, ezért a tervet konkrét elképzelés nélkül fogadják el.
Amennyiben az év során szükséges, a Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján a tervet módosítják.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2012. (III. 01.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. március 7.
Melléklet a 22/2012. (III. 01.) számú Ákt. határozathoz:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Intézmény: Ártánd Község Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
I.
1. Tervezett közbeszerzés:
Tárgya

Típusa

Becsült értéke

Eljárás típusa

2. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb
támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték
%
%
%

3. A tervezett közbeszerzési eljárást lebonyolító Közbeszerző (polgármesteri hivatal v. külső szerv):
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Név

Cím

4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem
5. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………
…………….
Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Árgyelán Andrea

Benkő Sándor

jegyző

polgármester

2012. március 1.

2012. március 1.

8. Különfélék
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a március 15-i ünnepségen és az azt
követő koszorúzáson vegyenek részt. Szokásos módon az óvodánál és a hivatalnál lesz
koszorúzás.

Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.
Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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