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A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről,
a beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok
ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 21-én kedden
16:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

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

körjegyző
aljegyző

A község lakosaiból összesen 10 fő (jelenléti ív szerint)
Madarász Anita jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 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 ponttal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Tájékoztató:
1. a lakóhelyi környezet állapotáról,
2. a beszedett adók összegéről,
3. az Önkormányzat költségvetési helyzetéről,
4. a beruházásokról
5. a pályázati tevékenységről,
6. a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról,
7. az Önkormányzat vagyoni helyzetéről.
Napirend tárgyalása:
1. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról, a beszedett adók összegéről, az
Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a beruházásokról, a pályázati
tevékenységről, a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról, az Önkormányzat
vagyoni helyzetéről
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Benkő Sándor polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket a lakóhelyi
környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az Önkormányzat
költségvetési helyzetéről, a beruházásokról, a pályázati tevékenységről, a kötelező
közszolgálati feladatok ellátásáról, valamint az Önkormányzat vagyoni helyzetéről.
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Benkő Sándor polgármester: Megkéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket,
észrevételeiket, felmerült kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
Szőke Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos: Többször említette polgármester úrnak
és a képviselőknek az Ártánd keleti végén, a nemzetközi közút mellett lévő szemét- vagy
építési törmelék-lerakás problémáját. A terület mellett egy élővíz-csatorna folyik. Mit kíván
tenni az Önkormányzat annak érdekében, hogy a szemétlerakás ott megszűnjön, és egy
kulturált terület alakuljon ki?
Benkő Sándor polgármester: Jogos a felvetés, nap mint nap találkoznak ezzel a jelenséggel.
Az érintett terület magántulajdonban van. Ősszel felszólította a tulajdonost, hogy egyengessék
el a lerakott építési törmeléket, amit 90%-ban elvégeztek. Miután az Önkormányzat 2010-ben
elvégeztette a Vízüggyel a Kossuth, Petőfi és Széchenyi utcák csapadékvíz-elvezető
rendszerének karbantartását, felszólította a terület tulajdonosát, hogy az árokba nehogy
törmelék kerüljön. Sajnos, ennek ellenére a mai napig is történik törmelék-kihordás. Többször
felszólította a lakosságot, hogy szemetet oda ne szállítsanak, amit az emberek nehezen
vesznek tudomásul. A volt szeméttelep fel lett számolva, a rekultiváció előkészítése
folyamatban van, oda jelenleg gallyakat és zöldhulladékot lehet lerakni. Az érintett terület
tulajdonosát a Környezetvédelmi hatóság már megbírságolta. Felkérte, hogy az út szélén
körbe ásson egy árkot, hogy a bejárás meg legyen szüntetve, és ne lehessen oda több
törmeléket elhelyezni. Kéri a jelenlévőket, hogy tájékoztassák az érdeklődő lakosokat, hogy a
bontott törmelék szállítása Berettyóújfaluba kell, hogy történjen, ehhez megfelelő konténert,
kocsit biztosítanak, és ott meghatározott díjtételért átveszik. Nem lehet a dűlőutakra sem
leborítani törmeléket, a földtulajdonosok nagy értékű gépeit tönkreteszik.
Varga Róbert képviselő: Javasolja a térmegfigyelő rendszer kiépítését megoldani pályázati
úton, mellyel a közbiztonság mellett ilyen problémáknak is elejét lehetne venni. A dűlőutakra
történő törmelék-kiszállítással az a probléma, amit már jelzett polgármester úrnak és a
képviselőknek is, hogy a lerakott törmeléket el kellene tömöríteni. Vannak a határban 5-8 éve
kihordott földkupacok. Aki kiszállítja a törmeléket, gondoskodjon arról is, hogy az
szegmentes legyen, illetve legyen elegyengetve.
Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: A dűlőutak tűrhetetlen állapotban
vannak, az ÁNT-Ker Kft. összevágta. Javasolja, hogy egy vállalkozóval állíttassák helyre az
utakat, szórják le dögkaviccsal, gréderezzék el, a költségeket pedig a földtulajdonosok
fizessék meg a tulajdoni hányaduk arányában. A Rákóczi utca 36. szám alatti önkormányzati
telek kertjét használja. Javasolja, hogy visszaadja a területet, hogy az Önkormányzat a
közmunkásokkal ott zöldséget termesztessen a községi Óvoda részére.
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testületi ülésen volt szó arról, hogy amennyiben a
2011. évi költségvetés lehetőséget biztosít rá, a térmegfigyelő rendszer kialakítását
megoldják. Ez valóban biztonságot jelent a település számos pontján. Köszöni a felvetést. A
dűlőutakat az Önkormányzat ebben az évben két vagy három alkalommal próbálta
grédereztetni. A 2011-es év rendkívül esős év volt, ami megnehezítette az utak karbantartását.
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Egyetért a felvetéssel, 2011-ben javasolni fogja a képviselő-testületnek, hogy dolgozzanak ki
egy olyan lehetőséget, hogy a gazdák a földterület mértékének megfelelően járuljanak hozzá a
dűlőutak karbantartásához. Az Önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja
felvállalni, hogy a külterületi dűlőutakat teljes mértékben, folyamatosan rendben tartsa. A
grédert rendelkezésükre biztosítaná az ÁNT-Ker Kft., a töltelékanyagnak lenne költsége, amit
a földtulajdonosok állnának. Ha képviselő-testületi döntés születik, és a lakosság hozzájárul,
akkor élhetnek a lehetőséggel.
Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: El kell fogadni, mindegy, mennyibe
kerül.
Benkő Sándor polgármester: Az önkormányzati kerttel kapcsolatban született egy
megállapodás Fülöp Zoltánnal, hogy a parlagfű és egyéb gyomok irtása céljából szántsa fel,
vesse be, és tartsa tisztán a területet. Amennyiben lehetőség nyílik rá, hogy zöldséget
termesszenek az érintett területen, és azt közfoglalkoztatás keretében meg tudják oldani, azzal
csökkentenék az Óvodában az élelmiszer-előállítás költségét. Az Önkormányzatnak ez
előnyös lenne, mivel nagy kiadással működő konyhát kell fenntartani, kis létszámú
élelmiszer-előállítással.
Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: Szívesen visszaadja a kertet, már fel
van szántva. Neki nem dominál egy 500 kvadrát területű kert.
Benkő Sándor polgármester: Ismerteti a képviselő-testülettel az előterjesztéssel kiküldött
határozati javaslatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
128/2010. (XII. 21.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a
beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló tájékoztató anyagát
megismerte és az elhangzottak szerint elfogadja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2010. december 21.
Miután több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Benkő Sándor polgármester
az Önkormányzat nevében megköszönte a megjelenést, és a közmeghallgatást
befejezettnek nyilvánította.
K. m. f.
Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző
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