ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. ÁPRILIS 12-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
6/2012. (IV. 13.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési
díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

L3

33/2012.(IV.12.)
Ákt. határozat

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel történő üzemeltetési
szerződés megkötéséről

Z1

34/2012.(IV.12.)
Ákt. határozat

A Hajdú-Bihari
megemeléséről

hitel

Z1

35/2012.(IV.12.)
Ákt. határozat

A kistérségi startmunka mintaprogram (mezőgazdasági földút karbantartás)
megvalósításához szükséges sajáterő biztosításáról

Z1

36/2012.(IV.12.)
Ákt. határozat

A buszmegálló előtti tér munkálatairól

Z1

Határozatok:

Önkormányzatok

Vízmű

Zrt.

folyószámla

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 12-én – csütörtök
- 13:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Varga Gézáné, Varga Róbert

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. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
üzemeltetési szerződés megkötéséhez

Vízmű

Zrt-vel

kötendő

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 7/2011. (IV. 26.) Zrt.
határozati javaslatának elfogadásához
3. Előterjesztés „Mezőgazdasági földút karbantartás” programban saját forrás
biztosítására
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Különfélék
Napirend tárgyalása:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
üzemeltetési szerződés megkötéséhez

Vízmű

Zrt-vel

kötendő

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, mondja el döntésüket.
Varga Róbert képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja annak elfogadását.
Varga Gézáné képviselő: Berettyóújfalu hova tartozik? Véleménye szerint meg kellene nézni
a lehetőségét annak, hogy nem volna-e kedvezőbb, ha másik Vízmű Társasághoz
csatlakoznak. Javasolja megnézni a Berettyóújfalui csatlakozás lehetőségét, mivel tudomása
szerint ott kedvezőbb a vízdíj.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ártándon azért lehet drágább a vízdíj, mert külön van a víz (HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.) és a szennyvíz (Debreceni Vízmű Zrt.) üzemeltetése. Az
állam csökkenteni akarja a Vízművek számát. Előbb-utóbb biztos, hogy Berettyóújfalu
szintén ide fog tartozni, mert nem tud annyi létszámot összeszedni, hogy működhessen. Az is
elképzelhető, hogy nem kell Berettyóújfalunak kis település, mert az drágítaná a saját vízdíját.
Benkő Sándor polgármester: Ebben a kérdésben nagymértékben függ településük
Biharkeresztes Város Képviselő-testületének döntésétől, mivel a Vízmű telep
Biharkeresztesen működik, és a két település egy csőrendszerre van rákötve.
Javasolja, hogy fogadják el a lehetőséget, és kössenek üzemeltetési szerződést a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt-hez, ahová eddig is tartoztak. Kéri a Képviselő-testület tagjait,
szavazzanak elfogadják-e az előterjesztést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
33/2012. (IV. 12.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza üzemeltetési szerződés
megkötését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 7/2011. (IV. 26.) Zrt.
határozati javaslatának elfogadásához
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők. Kéri, mondják el
véleményüket.
Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak elfogadják-e az
előterjesztést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

34/2012. (IV. 12.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. folyószámla hitel megemelése tárgyában előterjesztett 7/2012. (IV. 26.)
ZRT. számú határozati javaslatát – közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében –
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

3. Előterjesztés „Mezőgazdasági földút karbantartás” programban saját forrás
biztosítására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők. Kéri mondják el
véleményüket.
Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak elfogadják-e az
előterjesztést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2012. (IV. 12.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi startmunka
mintaprogram (mezőgazdasági földút karbantartás) megvalósításához, a nagyértékű
tárgyi eszközök beszerzéséhez 34 537 Ft. összegű saját erővel járul hozzá, amelyet
2012. évi költségvetése terhére biztosít.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjáról szóló 17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, mondja el döntésüket.
Varga Róbert képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja annak elfogadását, azzal a módosítással, hogy az étel házhozszállítás
díjmentes legyen.
Varga Gézáné képviselő 1320-kor távozott a képviselő-testület üléséről.
Benkő Sándor polgármester:
önkormányzatnak.

Éves szinten

kb.

130.000

Ft

költséget

jelent

az

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a módosító javaslattal, hogy Ártánd
Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy fogadja el a rendeletet, hogy az étel
házhozszállítása díjmentes legyen.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító
javaslattal egyetértett.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testület részére az előterjesztés
mellékletében szereplő rendeletmódosítást a módosító javaslattal kiegészítve elfogadni. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (IV. 13.) 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.

(b) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben:
ba) házi segítségnyújtás térítési díja: díjmentes
bb) étel házhozszállítása:
díjmentes
bc)Szociális étkeztetési szolgáltatás térítési díja napi 1x-i étkezéssel: 417 Ft
bd) Gyermekek alternatív nappali ellátása térítési díja: díjmentes
2. §

(1)
(2)

Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 12/2011. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet.

Benkő Sándor s.k.
polgármester

Árgyelán Andrea s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. április 13. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
5. Különfélék
Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a buszmegálló felújítási
munkálatai elkezdődtek. Megbeszélést folytatott Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezetővel. Kéri, hogy
képviselő-testülete járuljon hozzá, a buszmegállónál található betonvárakozó, illetve
járdasziget betonozási munkálatai ártándi munkavállalókkal való elvégeztetéséhez. Így csak
az anyagköltség lenne az önkormányzat terhe. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak
elfogadják-e a javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2012. (IV. 12.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi utca és a Templom utca
kereszteződésében található buszmegálló előtti terület térburkolattal való lerakását,
kivitelezésének költségét, saját szakemberekkel, saját erőből 2012. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
befejezettnek nyilvánította.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző

