ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. ÁPRILIS 27-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
7/2012. (V. 02.)
önkormányzati rendelet
8/2012. (V. 02.)
önkormányzati rendelet
9/2012. (V. 02.)
önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 17.) rendelet
módosításáról
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

B1

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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B4

Határozatok:
40/2012. (IV.27.)
Ákt. határozat
41/2012. (IV.27.)
Ákt. határozat
42/2012. (IV.27.)
Ákt. határozat
43/2012. (IV.27.)
Ákt. határozat
44/2012. (IV.27.)
Ákt. határozat
45/2012. (IV.27.)
Ákt. határozat

Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat – a
központi ügyelet tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról

C8

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

Az Önkormányzat zárszámadásához készített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Z1

Belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

D1

Szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésére

A15

C5

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 27-én – péntek 12:30 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
soron következő nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
polgármester
Pálné Fazekas Irén
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 6. napirendi pontként szereplő, egészségüggyel kapcsolatos
beszámolót 1. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő-testület. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Előterjesztés Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői
szolgálat – a központi ügyelet tapasztalatairól
2. 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
3. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Ártánd község önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
6. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
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7. Előterjesztés a „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása” pályázat
jóváhagyásáról
8. Különfélék

Napirend tárgyalása:
1. Előterjesztés Ártánd Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői
szolgálat – a központi ügyelet tapasztalatairól
Benkő Sándor polgármester: Köszönti a megjelent kedves vendégeket, a mentőállomás
képviselőjét, a háziorvost, illetve a védőnőt. Kéri pár szót szóljanak a település egészségügyi
helyzetéről.
Dr. Dankó Alpár István központi ügyelet vezetője: A település és az ügyelet között jó az
együttműködés, ami segíti az ügyeleti szolgálat jó működését. A beszámolóban szinte minden
fontos dolgot leírt, de amennyiben kérdés merülne fel, szívesen válaszol. Megköszöni a
beszámoló megtartásának lehetőségét.
Dr. Békési László háziorvos: Vállalkozásban látja el a háziorvosi ellátást. Hetente egyszer
rendelnek, illetve ekkor a tanácsadást is megoldják. A tárgyi, személyi feltétel biztosított.
Felújított szép rendelőben rendelhetnek. A két település közelsége miatt, illetve a
gyógyszertár miatt sokan Biharkeresztesen bemennek az orvoshoz, mert ekkor a
gyógyszerbeszerzést is megolhatják. Ártándra is jellemző az elöregedés. Áttelepülések nagy
száma miatt viszont egyre több a fiatal. A kórházzal is jó a kapcsolatuk.
Polányi Lajosné védőnő: Várandós anyák, gyerekek, nővédelmi feladatok tartoznak hozzá.
Tapasztalta, hogy az áttelepülések miatt az egészségügyi ellátás igénybevétele nem egyforma,
vannak olyan személyek, akik igénybe veszik, de vannak olyan személyek, akik Romániába
járnak orvoshoz, tanácsadásra, szülni, holott itt élnek Ártándon. Itt főleg az a gond, hogy
nincs Magyarországon TB kártyájuk. A családban dohányzással kapcsolatban viszont nagyon
rossz a tapasztalat, szinte majdnem minden családban dohányzik valaki.
Benkő Sándor polgármester: Köszöni a tájékoztatást és az egészségügyben tett éves
munkájukat. Az ügyeleti szolgálattal Ártándnak szerződése van, panasz nem érkezett a
lakosság részéről. A településen tüdőszűrő vizsgálat volt, a lakosság részéről 52,8% jelent
meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e az egészségügyi beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2012. (IV. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete Ártánd egészségügyi helyzetéről, a
háziorvosi ellátásról, a védőnői szolgálat, és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló
tájékoztatót köszönettel elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. április 27.

Pálné Fazekas Irén alpolgármester az ülésről távozott.
2. 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 buszmegálló felújítása folyamatban van, az óvoda pályázat
benyújtásra került, várják a pályázat elbírálását. A településen elkezdődött a fűnyírás. Részt
vettek egy országos szemétszedő akcióban, amit a Föld napja alkalmából rendeltek el,
rengetek szemetet szedtek össze az országhatárig. Eu-s élelmiszerbank tejterméket biztosított
a település lakosai részére. A Bihari Kistérségi Társulás ülésen volt, ahol pénzügyi kérdések
lezárása és a beszámoló elfogadása volt a téma.
A kerékpárúttal kapcsolatban azt az információt kapta, hogy még egy hónapot kell várni,
aztán elkezdődnek a munkák és idén be is fejezik. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2012. (IV. 27.) 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. április 27.

Pálné Fazekas Irén alpolgármester az ülésre visszaérkezett.
3. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: A képviselők megkapták a pénzügyi helyzetről a beszámolót,
kéri, akinek kérdése van, az tegye fel. 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:
42/2012. (IV. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. április 25. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2012. április 27.

4. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 17.) 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, érdemi döntést
nem hozott, mivel a javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Kiss István képviselő: Több összeget is lát a beszámolóban, szeretné tudni, hogy melyik a
valós adat.
Tiszó Sándorné: Volt egy eredeti előirányzat, mely többször módosítva lett, ez az összeg a
végleges összeg.
Kiss István képviselő: Elfogadta a választ.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
rendeletmódosítással.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.)
rendelet módosításáról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló módosított 1987. évi
XI. törvény 10. § a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben rögzített
szabályozók figyelembevételével Ártánd Község Önkormányzata a 2/2011. (II. 17.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„3.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
80 892 E Ft Költségvetési bevétellel
88 443 E Ft Költségvetési kiadással
7 551 E Ft Költségvetési hiánnyal
korrigálva az előző évi
pénzmaradvánnyal
0 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg
állapítja meg.
Ezen belül:
-

a felhalmozási célú bevételt:
a felhalmozási célú kiadást:
ebből: - a beruházások összegét:
- a felújítások összegét:
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
a munkaadókat terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

6 970 ezer Ft-ban,
21 851 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadás összegét:

13 010 ezer Ft-ban,

- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:

19 578 ezer Ft-ban,

- tartalékok összegét:
-

1 711 ezer Ft-ban,
1 711 ezer Ft-ban,
836 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
875 ezer Ft-ban,
86 732 ezer Ft-ban,
86 732 ezer Ft-ban,
25 323 ezer Ft-ban,

0 ezer Ft-ban,

költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közcélú és közhasznú létszám:

16 főben
8 (fő)

állapítja meg.”
A R.2. § (1)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép.
A R. 7/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1. számú melléklete lép.
A R. 7/1/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/a. számú melléklete lép.
A R. 7/1/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/c. számú melléklete lép.
A R. 7/1/g. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/g. számú melléklete lép.
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

A R. 7/1/h. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/h. számú melléklete lép.
A R. 7/1/i. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/i. számú melléklete lép.
A R. 7/1/j. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/1/j. számú melléklete lép.
A R. 7/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7/2. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
3. §

Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem tervez.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2012. május 02. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
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5. Előterjesztés Ártánd község önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
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, érdemi döntést
nem hozott, mivel a javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Kiss István képviselő: Nem éri, mit tartalmaz a hosszú lejáratú kötelezettség.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A temetőnél volt 2010-ről áthúzódó költség.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A jelentés annyit tartalmaz, hogy a beszámoló jó, a valóságot
tartalmazza és olyan formában, ahogyan a jogszabály azt előírja.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztéssel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve
a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
82 192 E Ft Költségvetési bevétellel
79 042 E Ft Költségvetési kiadással
10 701 E Ft helyesbített
pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
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(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámát 14 főben állapítja meg.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó kötelezettségekről nem döntött.
(4) Az önkormányzat nem nyújtott hiteleket és kölcsönöket.
(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem
valósított meg.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, illetve az önállóan működő költségvetési
szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9/1, 9/1.a…… 91/.j., 9/2., 9/3.számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 10/1., 10/2., 10/3. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 11/1., 11/2. számú
mellékletben foglaltak szerint 254 182 E Ft-ban állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 02. napján lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.
17.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 02. napján
Árgyelán Andrea
jegyző
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Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a könyvvizsgálói
jelentést?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
43/2012. (IV. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ártánd Község 2011. évi
beszámolójához és zárszámadási rendelettervezetéhez készített független
könyvvizsgálói jelentést elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, azzal kapcsolatosan.
Kiss István képviselő: Miről szól az ellenőrzés?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A normatíva igénylésről. Szabálysértést nem tártak fel.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a belső
ellenőrzési jelentést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2012. (IV. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

7. Előterjesztés a „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása” pályázat
jóváhagyásáról
Varga Róbert képviselő: Úgy látja, hogy három ember közfoglalkoztatásáról szól ez a
pályázat. Ez a valóságban milyen munkát jelent? 260.000 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak,
30%-os önrész befizetésével. Mivel lesz a jobb a falunak, ha ennyi pénzt költenek erre a
pályázatra?
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Benkő Sándor polgármester: A Munkaügyi Központtól kapták ezt a jelzést, hogy volna ez a
lehetőség. 5 hónapra 6 órában 3 ember foglalkoztatására van lehetőség. Papíron elkészült a
pályázat, de jelenleg leállították ezt a pályázatot minden önkormányzatnál.
Varga Róbert képviselő: Javasolja, hogy olyan pályázatot adjanak be, ami 90% vagy 100%
támogatottságú.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja a napirendi pont napirendről való levételét.
Amennyiben más formában kiírják a pályázatot, akkor újra napirendre teszik. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett, az „Előterjesztés a „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása”
pályázat jóváhagyásáról” szóló 7. napirend levételre került a tárgyalandó témák közül.
8. Különfélék
8/1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Benkő Sándor polgármester: Újra meg kell tárgyalni kormány döntés alapján. 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
9/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2007. (VI. 01.) 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. §
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A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 02. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
Melléklet a 9/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 9/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal
(hulladékszállítási díj)

kapcsolatos

kötelező

szolgáltatás

igénybevételi

Rendszeresített

Ürítési gyakoriság szerinti díj

Gyűjtőtartály mérete (liter)

(Ft/db/ürítés)

120

312

240

624

1100

2 860

díja

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 165 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)
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8/2. Előterjesztés 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás
igénylésére
Benkő Sándor polgármester: Ismét lehetőség van a rászorult gyermekek nyári étkeztetésére
pályázni. Minden évben kihasználták, ezért úgy gondolja, idén is ki kellene használni. Kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a pályázat benyújtásával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
45/2012. (IV. 27.) számú Ákt. határozat:
Ártánd Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári étkeztetésének állami
támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Ártándon az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Ártánd a leghátrányosabb helyzetűnek minősülő települési önkormányzatnak minősül,
így valamennyi rászoruló gyermek után önerő nélkül is igényelhet támogatást.
Felelős:
Határidő:
•

Benkő Sándor polgármester
2012. május 10.

Felvetések, hozzászólások

Pálné Fazekas Irén képviselő: Lakossági igény alapján kérdezi, hogy lomtalanítást nem
lehetne szervezni?
Benkő Sándor polgármester: Megnézzük a lehetőségét május végére.
Varga Gézáné képviselő: Úgy tudja, hogy a képviselő-testület döntése szükséges hozzá, ha a
falugondnoki kisbuszt szeretné igénybe venni 8 fő részére május hónapban.
Benkő Sándor polgármester: A rendeletben le van írva a feltétel, megbeszélik az időpontot, és
természetesen bérbe vehetik. Kiszámolják majd a költségeket.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.
Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző megbízásából:

Dr.Nagy Csaba
aljegyző
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