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szóló 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
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a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006. (XII.11.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
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Ákt. határozat

a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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Ákt. határozat

a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
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az óvoda felújítására benyújtandó pályázat önerejének biztosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 28-án – szerda
- 8:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
soron következő nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Varga Gézáné, Varga Róbert, Kiss István helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Csorbáné V. Nagy Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket. 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 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006.
(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
5. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
6. 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: Az Új Széchenyi terv pályázati lehetőségeiről egy konferencián,
a szociális igazgatásról és szociális ellátások térítési díjainak kormányrendelet alapján történő
felülvizsgálatáról kormánytájékoztatón vett részt, Integrált térségi programok a gyermekek és
családjaik felzárkózási esélyeinek növelése konzultáción volt. Katasztórfavédelem
feladatainak meghatározása címmel egy tájékoztatón vett részt a Megyeházán.
Tájékoztató volt a Startmunka-programok indításáról. Ezek a programok beindultak.
Tájékoztatást kaptak a változásokról.
Az Élelmiszerbank első adományáról levelet kaptak. Ártánd község lakosainak tejtermékeket
biztosítanak. A március 15-ei ünnepség megrendezésre került. Az állampolgársági eskük
folyamatosan megtartásra kerülnek a külföldi személyek részére.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2012. (III. 28.) 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 28.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők megkapták a pénzügyi helyzetről a beszámolót,
kéri, akinek kérdése van, az tegye fel.
Benkő Sándor polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

29/2012. (III. 28.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. március 28. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. március 28.

3. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, mondja el a döntésüket.
Varga Róbert képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúan
javasolja annak elfogadását.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
rendeletmódosítással.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követező
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (III. 29.) 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. §

A rendelet - visszamenő hatállyal - 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Benkő Sándor sk.

Árgyelán Andrea sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. március 29. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
Melléklet a 40/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja
(hulladékszállítási díj)
Rendszeresített

Ürítési gyakoriság szerinti díj

Gyűjtőtartály mérete (liter)

(Ft/db/ürítés)

120

297

240

594

1100

2724

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 155 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)

4. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006.
(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, mondja el a döntésüket.
Varga Róbert képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúan
javasolja annak elfogadását.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet
hatályon kívül helyezésével.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követező
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
szóló 13/2006. (XII. 11.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
és a 11. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
következőket rendeli el:
1. §

A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006. (XII.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) hatályát veszti.

2. § (1)
(2)

A rendelet - visszamenő hatállyal - 2012. január 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 9/2011. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. március 29. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző

5. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és ott ellenszavazat is volt. Kéri, hogy akinek kérdése van, az tegye fel.
Varga Gézáné képviselő: Azt olvasta a jelentésben, hogy „Munkám nagy része az
alapfeladatok ellátására terjed ki, melynek minden esetben igyekszem eleget tenni. Az óvodai
nyersanyagbeszerzéséről, egészségügyi szolgáltatásról: vérszállításról, egészségügyi
intézményeket igénybevevő betegek szállításáról gondoskodom.”
Mi az egészségügyi szolgáltatás, amiről ő gondoskodik?
„Feladatom közzé tartozik az Intézmények eszközbeszerzése (nyomtatványok, munkaeszközök,
stb.). Az Önkormányzat dolgozói (polgármester, beosztott dolgozók) gyűlésekre,
adategyeztetésekre, továbbképzésekre való szállításáról gondoskodom, amennyiben az
alapellátással nem ütközik.”
A falugondnoki rendeletben az szerepel, hogy a gépkocsit nem veheti igénybe olyan
önkormányzati dolgozó, képviselő, aki költségtérítésben részesül. Véleménye szerint, akkor a
polgármester nem vehetné igénybe a gépkocsit.
Kiss István képviselő: Miért kellett rendeletbe foglalni, hogy mire kell használni a gépkocsit,
ha nem tartjuk be? Úgy gondolja, hogy a falugondnok olyan feladatot is ellát, ami nincs benne
a falugondnoki rendeletben.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A település falugondnoki szolgálata a jogszabályi előírásoknak
megfelelően működik. Korábban felmerült a képviselők részéről, hogy falugondnoki naplót
szeretnének, ilyen napló nincs – de ha szükséges szerkesztünk. Az önkormányzat érdekében a
gépkocsi szállíthatja a polgármestert. A falugondnoki tevékenység helyi rendeletben és a
szociális törvényben rögzítve van. A rendeletben meghatározott alapfeladatai nem sérülnek.
Ha ilyen panasz, probléma merülne fel, azt jegyzőkönyvbe kell jelezni. Nagyrészt az
alapfeladatai ellátását végzi. Rendkívüli helyzetnek számít a részvények átvétele, ami
pénznek számít, ehhez szükséges, hogy falugondnoki gépkocsival menjen a polgármester,
mert a helyi rendelet 18. szakasz 4) bekezdése tesz erről említést, ez egy rendkívüli helyzet.
Költséggazdálkodási szempontból nem közlekedik a gépkocsi mindennap Berettyóújfaluba,
illetve Debrecenbe, hanem összegyűjtik az igényeket.
Benkő Sándor polgármester: A szolgálat működtetéséhez az önkormányzatnak 9684 Ft-tal
kellett hozzájárulni, éppen azért, mert takarékoskodnak.
Varga Róbert képviselő: Úgy gondolja, hogy ha egy intézmény 9684 Ft-tal lépi túl a
költségvetését, az elfogadható. Kéri, hogy a jövőben is ilyen minőségi javulás legyen
tapasztalható a falugondnoki szolgálatnál.
Benkő Sándor polgármester: A költségvetés szigorú betartását tartja fontosnak. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e e beszámolót.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

30/2012. (III. 28.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:
6.

Benkő Sándor polgármester
2012. március 29.

Különfélék

K/1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvodájának
infrastrukturális fejlesztésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére benyújtandó
pályázat jóváhagyásához
Benkő Sándor polgármester: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvodájának
felújítására nyílt lehetőség a 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben meghirdetett „Társult formában
működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”
felhívás alapján.
A támogatásból 2012-ben a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda ártándi tagóvoda műemlék
jellegű épületének felújítása, fejlesztése, elsősorban fűtéskorszerűsítés, külső-belső
nyílászárócsere, hőszigetelés, festés-mázolás, padlóburkolat cseréje és az elektromos hálózat
felújítása fog megvalósulni. Szakemberek megvizsgálták az óvodát és megállapították a teljes
felújítás összegét.
A pályázat 90% -os támogatottságú, így 10% önrész szükséges.
•
•
•

A beruházás maximális költsége:
Az igényelhető támogatási összeg maximuma:
Önkormányzati önrész maximuma (10 %):
Ártánd által biztosítandó önrész:

19.632.983.- Ft.
17.669.685.- Ft
1.963.298.- Ft

Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint fontos volna, hogy az óvoda külső vakolata is
felújításra kerüljön. Szerinte érdemes volna megvizsgáltatni, hogy mennyivel kerülne többe,
ha külső vakolás is lenne az óvodán.
Kiss István képviselő: Támogatja a pályázatot, de ő is úgy gondolja, hogy a külső vakolás jó
volna az épületnek.
Benkő Sándor polgármester: Ha a külső vakolást is vállalják, akkor 5 millió Ft-tal kerülne
többe. Fel fogja venni a kapcsolatot a szakemberekkel, és kérni fogja a külső teljes vakolás
árajánlatát. Ha a pályázat lehetővé teszi, akkor az önkormányzat kérni fogja a külső vakolást
is. Kéri a képviselő-testületet szavazzanak elfogadják-e az előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

31/2012. (III. 28.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzata felkéri Biharkeresztes Város Önkormányzatát, mint a
Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi tagóvodájának fenntartóját
pályázat benyújtására az 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben meghirdetett „Társult
formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása” felhívásra.
A pályázat 90% -os támogatottságú, így 10% önrész szükséges.
Ártánd Község önkormányzat Képviselő-testülete a 10 % önrészt, azaz 1.963.298- Ftot az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester,
2012. március. 28.

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

