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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án – csütörtök
– de. 10 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

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

jegyző

jegyzőkönyvvezető: Nagy Albertné
Meghívottak, vendégek
Böröczné Bazsó Erzsébet könyvtáros
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:
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 belső ellenőri feladatok ellátására
4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
5. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és 2013. évi munkatervének elfogadására
6. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2012. évi munkájáról
szóló beszámolóra

8. Előterjesztés 2012. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
9. Különfélék
Napirendek 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 elmúlt időszakban a legfőbb feladat a költségvetés
elkészítése volt. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, Ártánd Község
Önkormányzatának van költségvetése. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tűzifaosztás
megtörtént. Két alkalommal volt a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás
ülésén, ugyanúgy működik, mint eddig, a munkaszervezet szűnt meg. Van, aki ki akar lépni,
ez felborítaná a költségvetést. A települést pénzügyi vonatkozásban nem érinti. A BESZI
visszakerült Biharkereszteshez, ő látja el a feladatot. Szomorú dolog, hogy az óvoda felújítási
pályázatot elutasították azzal, hogy a Kormánynak nincs pénze. Újra kiírják ebben az évben a
pályázatot, bízik benne, hogy nyertes lesz. Óvoda egy nap nem volt, mert nem volt fűtés,
elromlott a kazán, most már működik.
Varga Róbert képviselő: Milyen pénzügyi vonzata volt az óvoda pályázatnak?
Benkő Sándor polgármester: Munka van benne, beszélt a pályázatírókkal, újra be fogják adni.
Varga Róbert képviselő: A tűzifát a két lakos megkapta, akikre az elmúlt ülésen hívta fel a
figyelmet.
Benkő Sándor polgármester: Az egy lakos megkapta, de a másikkal nem tudtak kapcsolatot
felvenni. Nem tartózkodik a településen. Valamennyi tüzelőt tudnak biztosítani számára,
amint tud vele beszélni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2013. (II. 28.) 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: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 28.
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Mint ahogyan
beszéltek róla, Ártánd Községnek van költségevetése. Különböző adóformákban az állam
elvonásokat fog alkalmazni. Mindenképpen meghatározó részükre a határ. Nagyon szigorú
gazdálkodást kell folytatni.
Kiss István képviselő: A közös hivatal működéséhez a hozzájárulás átutalásra került. Még
társulási hozzájárulást is fizetni kell? A pénzmaradvány mindig eltűnik, le kellene kötni.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Az óvodai és a szociális társuláshoz, amit nem fedez a normatíva és a
pénzügyi dolgozó bérének a megállapodásban rögzített százalékát kell fizetni. A képviselők a
február 28-án aktuális egyenleget látják. Az egyenleg függ attól, hogy az állami támogatások
mikor, hogyan jönnek. 1-2 nap eltéréssel más számokat kapnak. A pénzmaradvány beépítésre
került a költségvetésbe, hogy hiánnyal ne tervezzenek, ezt el is várja a jogalkotó. Az
adóbevételeket is figyelembe veszik. Nem maga a közös hivatal kapta meg a támogatást,
átutalják az önkormányzatok. A lekötésekről: ha lesz ilyen az önkormányzatnak,
természetesen le lehet kötni, de nem hosszútávon. Gondolni kell a pályázati önrészekre. A
pénzmaradvány látható, hogy nem fogy el, évről-évre megmarad.
Benkő Sándor polgármester: A takarékos gazdálkodás épp ezt jelenti. A tartalékot be kell
építeni a költségvetésbe, ezért tudták megtervezni elsőként Ártánd költségvetését.
Varga Róbert képviselő: Minden évben így van.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Az adóbevétel nagyobb összegben realizálódott.
Varga Róbert képviselő: Alul van tervezve, inkább kellemesebben csalódjanak.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, fogadják el a tájékoztatót. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
7/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2013. február 28. napján
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 28.
3. Előterjesztés a belső ellenőri feladatok ellátására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket azzal kapcsolatosan.
Varga Gézáné képviselő: Kötelező belső ellenőrt kívülről alkalmazni?

Dr. Nagy Csaba jegyző: Maga a belső ellenőrzés kötelező. Nem feltétlenül külső
szolgáltatóval kell ellátni a feladatot, de nincs ilyen végzettségű szakember a hivatalnál.
Kiss István képviselő: Ha maga az önkormányzat fizeti, nem független az ellenőrzés.
Benkő Sándor polgármester: A belső ellenőr büntetőjogi felelőssége tudatában végzi a
feladatát.
Kiss István képviselő: A falugondnoki szolgálatot tavaly ellenőrizték, és most is volt
vizsgálat, miért nem tudnak róla.
Benkő Sándor polgármester: Nincs még lezárva.
Dr. Nagy Csaba jegyző: A kedvezőbb árajánlatot CívisContKft.-t adta.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a belső ellenőrzési
feladatok ellátására tett árajánlatokat, és ennek alapján a 2013. évi belső ellenőrzési
feladatok ellátásával az CívisCont Kft.-t (székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.,
ügyvezetője: Kandi Zsolt) bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. március 1.

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a módosítás látható.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közös hivatal módosított egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az
egységes szerkezetű szabályzatot 2013. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület a 2012. december 21-én 101/2012. XII. 21.) ÁKt. számú
határozattal jóváhagyott Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2013. február 28. napi hatállyal hatályon kívül helyezi.

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. február 28.

5. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és 2013. évi munkatervének elfogadására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ülésen jelen van
Könyvtáros Asszony. Kéri a képviselőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a beszámolóval
kapcsolatosan.
Varga Róbert képviselő: A munkatervben a feladatot között szerepel a lakosság internet
használati igénye. Számítógép beszerzésére pályázatot nem tudnak beadni?
Böröczné Bazsó Erzsébet könyvtáros: Nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, nagyon kicsi a
könyvtár, esetleg a művelődési házból lehetne kicserélni, azzal megvalósítani az oktatást.
Benkő Sándor polgármester: Tudják frissíteni a gépparkot. Az érdekeltségnövelő pályázat, ha
eredményes lesz, teljes gépcsere is megvalósulhat. A tanfolyam indításával kapcsolatosan a
Könyvtáros Asszonyt bízza meg, ha 8-10 jelentkező lesz, nem zárkóznak el tőle. A kultúrára
kevés pénzt adnak, ki kell gazdálkodni. Drágák a könyvek. Nagyon oda kell figyelni,
egyeztetni szoktak. Igyekszik a költségvetésből gazdálkodni, amit biztosítanak a könyvtár
számára. Élő kapcsolatot kell felvenni a lakossággal. Ma már hátrányban vannak a könyvek,
sok számítógép van a lakásokban, a lehetőségek határtalanok. Kéri a statisztikára odafigyelni,
időben el kell küldeni, ma már szankcionálnak. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zám Tibor Községi Művelődési
Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
2. Ártánd Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Zám Tibor Községi
Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2013. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére

Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket azzal kapcsolatosan.
Varga Gézáné képviselő: A Református iskola létszáma nem szerepel a beszámolóban.
Kiss István képviselő: Ne legyenek megkülönböztetve. A busszal sem utazhatnak.
Benkő Sándor polgármester: Állásfoglalást kért az Államtitkár Úrtól, ugyan azt a jogszabályi
hivatkozást írta le, amit Biharkeresztes és a kistérség is. Megoldást találtak a gyerekek
szállítására.
Varga Róbert képviselő: A pályázat így volt.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Ha lejár a pályázat határideje kezdeményezhetik.
Benkő Sándor polgármester: Szeptembertől felvetik ismét a kérdést.
Varga Gézáné képviselő: A jegyzőrendszeres házi segítségnyújtásból Ártánd kilépett?
Benkő Sándor polgármester: Problémák voltak, 1-2 helyen volt beszerelve, értelmetlenné vált
a működés. Számos településen megszűnt.
Varga Róbert képviselő: Az egyedülállóknak nem lenne rossz lehetőség.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Működik a másik rendszer, igény nem volt rá.
Benkő Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy pedagógustól levelet
kapott, mely szerint az egyik ártándi gyerek megverte. A gyermekjóléti szolgálat és az iskola
eljártak az ügyben. Az iskola a pedagógusnak válaszlevelet küldött és eljárt az ügyben. A
gyermeket elvitték pszichológushoz, nincs önkontrollja, viselkedési problémái vannak,
kezeltetni kell. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az átfogó értékelést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2012. évi éves átfogó értékelését a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2012. évi
munkájáról szóló beszámolóra
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.

Varga Gézáné képviselő: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nem biztosíthatnák? Egyre
több betörés, lopás van. Nagyon öregszik a falu.
Benkő Sándor polgármester: Megnézik, fel kell mérni, erre nincs támogatás.
Dr. Nagy Csaba jegyző: A megkérdezés ennek figyelembevételével történjen.
Benkő Sándor polgármester: A felmérést követően visszatérnek a kérdésre. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények
2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézmények 2012. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. február 28.

8. Előterjesztés 2012. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket azzal kapcsolatosan.
Varga Gézáné képviselő: A kazán mivel lesz fűtve?
Benkő Sándor polgármester: Biomasszával, ez a kazánprogram egy lehetőség, két főt tudnak
alkalmazni a programmal.
Varga Róbert képviselő: Véleménye szerint csak nyerhetnek vele. Sok kökénybokor van a
dűlőutak mellett. Azokat fel lehet használni. Milyen végzettség kell ahhoz, hogy a közmunkás
szellemi irányú feladatot lásson el. A magasabb végzettségű közmunkásoknak emberileg
méltóbb feladatot kellene adni, még ha közmunkáról is van szó.
Benkő Sándor polgármester: A törvény nem nagyon tesz különbséget ugyan azt az összeget
tudnák fizetni. 30 főt fognak foglalkoztatni. Rengeteg adminisztrációval jár, amit napi szinten
kell vezetni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2013. (II. 28.) Ákt. határozat:

Ártánd Község Önkormányzata a 2012. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. február 28.

9. Különfélék
· Felvetések, hozzászólások
Pálné Fazekas Irén képviselő: Több lakos megkereste azzal kapcsolatosan, hogy jó lenne, ha
az iskolabusz pár perccel hamarabb indulna, mert aki a vonattal szeretne utazni nem minden
esetben éri el, és a délutáni buszjárattal ugyan ez a helyzet.
Benkő Sándor polgármester: Megkeresték a Volántól a menetrenddel kapcsolatosan, leírták a
véleményüket, de egyáltalán nem lett figyelembe véve.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Mindenképpen lehet ilyen észrevétellel élni a Volán felé.
Kiss István képviselő: A térfigyelő továbbfejleszthető? Véleménye szerint az óvoda udvara
nagyon rendezetlen, a balesetveszélyes libikóka még ott van. Még mindig nem kapott választ
az együttes ülésen feltett kérdésére az óvodával kapcsolatosan.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester, óvónő: Az óvoda udvarának rendezettségével
kapcsolatosan elmondja, hogy a pályázatra vártak, most már meg van a válasz. Szülői segítség
is lett volna a járda rendbetételére. A homokot tavasszal kicserélik a homokozóból, most
következik az udvar rendbetétele. A libikókához a gyerekeket nem engedték, mások pedig ne
menjenek oda.
Benkő Sándor polgármester: A térfigyelő rendszer bármikor bővíthető, pénz kérdése, félévkor
visszatérnek rá, ha az adóbevétel befolyik. Az óvoda eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást
Intézményvezető Asszony megküldte. Mivel Képviselő Úr nem fogadta el, névre szóló
borítékban meg fogja kapni.
Varga Gézáné képviselő: Papír alapon szeretné látni az előterjesztéseket, sokkal jobban
kezelhető. A laptopból fenn maradó hozzájárulást kifizeti, de papíron szeretné látni.
Varga Róbert képviselő: Nagyon szereti, a laptopon minden megtalálható.
Benkő Sándor polgármester: Korábban a költségtakarékosság figyelembevételével a
képviselők kérésére történt az előterjesztések elektronikus formában való megküldése.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Meg kell nézni, ki milyen formában kéri az előterjesztéseket.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester, Kiss István és Varga Róbert képviselők továbbra is
elektronikusan kérik az előterjesztéseket.
Varga Gézáné képviselő: Papíralapon kéri az előterjesztéseket.

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