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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. DECEMBER 14-I
KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozat
202/2011. (XII. 14.) ÁKt. határozat

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 2011. december 14-én szerdán
16:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

A község lakosaiból összesen 14 fő (jelenléti ív szerint)
Madarász Anita jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol: Kiss István képviselő
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 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 4 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.
Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: A kertek rendben tartására szeretné
felhívni a figyelmet. A Rákóczi utca 31. szám alatti lakatlan ingatlan kertjében 2 méteres gaz
van, ami terjed, és befolyásolja a termelést a szomszédoknál. Ma 3 órakor tudta meg, hogy
közmeghallgatás lesz. Az Önkormányzat előtt ki van írva, de meghívót kellene kiküldeni
mindenkinek, hogy tudjon róla a lakosság, akkor nagyobb számban részt vennének. A
nemzeti ünnepekről való megemlékezést az Önkormányzat nem az ünnep napján tartja meg,
ezt helytelennek tartja. A környező településeken falunapot rendeztek, ezt hiányolta Ártánd
községben. Javasolja, hogy a nemzeti ünnepepken a zászlókat minden magyar állampolgár
tűzze ki az ingatlanán.
Benkő Sándor polgármester: A település lakosságának kb. 45%-a határon túlról áttelepült,
egyesek haszonszerzés céljával megosztott telkeket vásároltak. Egyetért a felvetéssel. Sokat
tesz az Önkormányzat azért, hogy egyáltalán elérjék az ingatlantulajdonosokat. Régebben a
külföldiek ingatlanvásárlásához az Önkormányzatnak kellett hozzájárulni, és akkor
rendelkezett az elérhetőségekkel. Jelenleg már nem kap tájékoztatást az Önkormányzat a
tulajdonosváltozásokról, ezért nehéz a kapcsolat létrehozása. Volt olyan, hogy a Petőfi utcán 3
helyen is elrendelt az Önkormányzat kényszerfűnyírást. Van olyan állampolgár, akivel nem
lehet szót érteni, nem érti meg, hogy rendben kell tartani a kertet, az udvart és a járdát. Ezen
mindenképpen változtatni kell. Megpróbálnak szabálysértési bírságot kivetni, de a másik
problémát az okozza, ha a tulajdonos nem járul hozzá, hogy az ingatlanon kényszerfűnyírást
végezzenek, mivel ahhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.
Egyetért a közmeghallgatás kiértesítésével kapcsolatos felvetéssel is. Minden hirdetőtáblára ki
volt helyezve a meghívó. A jövőt illetően minden postaládába bedobják az értesítést.
Ugyanezt az ünnepségek előtt is megteszik, de hiába, nem vesz részt a lakosság a
rendezvényeken, az érdeklődést az elfásultság jellemzi, nem foglalkoznak közkérdésekkel. Az
ünnepnapok körüli munkarendet központilag is csúsztatják. Egyetért a felvetéssel, hogy a
nemzeti ünnepekről aznap emlékezzenek meg, igyekezni fognak, hogy ezt betartsák. A
zászlók kihelyezését a lakosság részéről nem tudja garantálni.
A falunap szervezése testületi döntés alapján történt. Összességében a főzéssel el lett rontva a
rendezvény, sok ártándi nem jött ki, ellenben megjelentek biharkeresztesi és más településről
érkezett érdeklődők. Elkényeztették az embereket az étel házhozszállításával. Ha a képviselőtestület 2012-ben úgy alakítja a költségvetést, lehet róla szó, hogy falunapot szervezzenek,
mely kb. 7-800 E Ft-ba kerül. Nem elrontója, sőt évtizedekig szervezője is volt. Jogos a
felvetés, ha lehetőség lesz rá, megrendezik.
Varga Róbert képviselő: Senki ne higgye azt, hogy az Önkormányzat bünteti a lakosságot
azzal, hogy megvonja a falunap rendezvényt. Ez reakció a lakosság passzív hozzáállására,
sajnálatos dolog, hogy milyen alacsony az érdeklődés. Az Önkormányzat alkalmazkodik a
lakossági igényekhez.
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Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: Ha falunapot rendeznek, fellépő
együttesek sorában inkább a néptáncnak, népdalnak adjanak helyt.
Benkő Sándor polgármester: Köszöni a kiegészítést.
Orosz Béla Ártánd, Templom u. 6. szám alatti lakos: Bónt bocsáthatna ki az Önkormányzat az
ártándi lakosok részére, ha szeretné megvendégelni őket.
Szőke Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos: A beszámolóban hallottak szerint a
bevétel 66 M Ft, a kiadás 56 M Ft.
Benkő Sándor polgármester: Ez a háromnegyedéves állapotot tükrözi.
Szőke Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos: Ebből megállapítható, hogy az
Önkormányzatnak jelenleg 10 M Ft szabad eszköze van, akkor arról nem beszélhetnek, hogy
nincs pénz. Az október 23-ai rendezvényen 25 fő volt jelen. Ez nem csak a lakosság hibája,
ennek szervezési oka is volt. Javasolja, hogy minden ünnepségen be kell vonni a gyerekeket,
óvodásokat. Ezt vagy a Tamotának kell felvállalnia, vagy a pedagógus karnak, meg kell
szervezni.
Benkő Sándor polgármester: Megdöbbentő volt október 23-án, hogy ilyen az érdeklődés a
lakosság részéről. Egyetért és köszöni a felvetést. Ha a gyerekek fellépnek, a szülők ¾ része
biztos, hogy eljön az ünnepségre. Október 23-án csodálatos műsort adott a művész, emellé
még gyerekeket is lehetett volna felléptetni, hogy jöjjenek szülők is. Nehéz helyzetben
vannak, mivel a községben nincs iskola. Mivel az ártándi gyerekek is a biharkeresztesi
iskolákba járnak, az iskola is készíthet műsort. Bízik a jó kapcsolatban, hogy nem zárkóznak
el előle.
Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: Ez szervezés kérdése. Nem lehet
mindent a lakosokra fogni.
Orosz Béla Ártánd, Templom u. 6. szám alatti lakos: Élő példa erre az óvodások összefogása
koszorúzáskor.
Varga Róbert képviselő: Nagyon jó volt a műsor október 23-án, sajnálatos, hogy ilyen
kevesen voltak. Próbálják meg a gyerekekkel idecsalni a lakosokat, szeretné, ha minél
szélesebb kör venne részt.
Benkő Sándor polgármester: A műsor önmagáért beszélt.
Sápi Gyula Ártánd, Rákóczi u. 64. szám alatti lakos: A temető tényleg rendben van tartva. A
régi részen kinek van joga a fákhoz? A nagy fenyőfák csúnyán beterítik a sírokat és a sírok
közötti részt tűlevéllel. A kerékpárút építésekor, amennyiben lehetőség van rá, nem lehet-e
megoldani a bejárót a temető parkolójába? A jelenlegi állapot balesetveszélyes.
Varga Róbert képviselő: A szomszédos vállalkozónál lehet parkolni, de veszélyes az út szélén
gyalog menni.
Benkő Sándor polgármester: A temetőt illetően próbálták a kapcsolatot tartani a sírokat
gondozó hozzátartozókkal, kivágták a nem örökzöld, nem nemes fákat, bokrokat. Nem tud
semmilyen pozitív dolgot mondani, ha a hozzátartozók ragaszkodnak a síremlékhez ültetett
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fákhoz. Ha hozzájárulnak, akkor megoldható a fák kivágása. Nagyon szigorúak a temetővel
kapcsolatos rendelkezések. Megkezdték a temetőnyilvántartás feldolgozását. Sajnos, a jobb
oldali parcella annyira hiányos, hogy nem tudják feldolgozni, a ravatalozó mögötti 2.
parcellában is vannak olyan elhanyagolt sírok, amelyek azonosíthatatlanok, ezt „ismeretlen”ként tüntetik fel. Sok rendetlen ember van, akik nem viszik el a szemetet a szeméttároló
helyre. Ha otthagyják a szemetet, nem lehet lekaszálni a füvet.
A kerékpárút terveinek készítésekor kérték, hogy vegyék figyelembe a temetőt. A Nemzeti
Közlekedési Hatóság próbál olyan eszközöket kihelyezni, hogy lassításra kényszerítse a
forgalmat. A pályázat nem engedi meg, hogy kitérjen az útvonal. Előírás az, hogy a
kerékpárút lámpákkal legyen kivilágítva minden település közigazgatási határánál. A
beruházás megvalósulásával 300 M Ft-tal gyarapodik a település vagyona. A temetőnél az
átjáróhoz valamilyen megoldást keresnek.
Oláh Sándorné Ártánd, Rákóczi u. 4. szám alatti lakos: A kanyarban hol hozzák be a
kerékpárutat?
Benkő Sándor polgármester: Kapni fog meghívót minden érintett a közmeghallgatásra.
Oláh Sándorné Ártánd, Rákóczi u. 4. szám alatti lakos: Megkapta a meghívót.
Benkő Sándor polgármester: A Rákóczi u. 4. szám előtt a legkeskenyebb az út. A
főútvonalnál szegélyt építenek ki. Ha elmegy a közmeghallgatásra, megnézheti a tervrajzot is.
A lakosság részéről nem lehet olyan akadály, hogy nem valósul meg a beruházás.
Oláh Sándorné Ártánd, Rákóczi u. 4. szám alatti lakos: Előbb a lakosságot kellett volna
tájékoztatni, nem kész tények elé állítani.
Benkő Sándor polgármester: A tervet el kellett készíteni. 1 Mrd 700 M Ft-os beruházásról van
szó.
Fülöp Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos: Mikorra készül el?
Benkő Sándor polgármester: Tavasszal kezdődik, a jövő év végére át kell adni.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Minden érintett településen egyszerre kezdik meg a
munkálatokat.
Varga Róbert képviselő: Ha padkát építenek ki, az ott lakók biztonsága is javulni fog. Ez a
beruházás a biciklis közlekedés biztonságát fogja javítani.
Benkő Sándor polgármester: Ahol keskeny a hely, ott a kerékpárút korláttal el lesz választva a
közúttól.
Az Önkormányzat igyekszik, hogy jól gadzálkodjon. A könyvvizsgáló véleménye is ez, az
Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil.
Fülöp Béla Ártánd, Rákóczi u. 49. szám alatti lakos: A temető parkolójának használata
veszélyes. A forgalom elől elzárt területből balra kanyarodó sávot alakíthatnának ki, ha a
Közútkezelő hozzájárul.
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Benkő Sándor polgármester: Erre gondolt ő is, bízik benne, hogy szavuk igazságra talál. A
jelenlegi megoldás veszélyes, a lehető legrosszabb. A beruházás megkezdése után
forgalomcsökkentő technológia kiépítésével talán javul a helyzet.
Oláh Sándorné Ártánd, Rákóczi u. 4. szám alatti lakos: Utána ki tartja karban a kerékpárutat?
Benkő Sándor polgármester: Belterületen az Önkormányzat, külterületen a közútkezelő.
Tukacs Sándorné Ártánd, Petőfi u. 18. szám alatti lakos: Kecskés Tibornénak, aki súlyos
beteg lett, gyűjtést rendezett a községben, köszöni az eddig befolyt adományokat, 60 E Ft már
összegyűlt. Hihetetlen a falu összetartása. A képviselő-testület elvette az átmeneti segély
iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a polgármestertől. Aki rászoruló és segélyért fordul
az Önkormányzathoz, annak sürgős segítségre van szüksége, nem azért megy, hogy egy
hónap múlva bírálják el a kérelmét. Nem lehet-e visszaadni a hatáskört a polgármesternek?
Megalázó az embereknek az Önkormányzathoz segélyért fordulni, az már a végső pont,
amikor ehhez folyamodik valaki.
Fentné Szőke Enikő Ártánd, Széchenyi u. 13. szám alatti lakos: Idős emberek gondozásával
foglalkozik. Volt, aki kenyeret nem tudott venni, kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, és
egy hónap múlva volt testületi ülés.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az átmeneti segélyt és más támogatásokat is alapvetően a
képviselő-testület bírálja el. Vannak támogatások, amelyekről a jegyző dönt. Abban az
esetben, ha a képviselő-testület úgy dönt, átruházhatja a döntés hatáskörét bizottságnak vagy
polgármesternek, ezt jogszabályok szabályozzák. Itt ez azért merült fel, mert korábban a
polgármester bírálta el az átmeneti segély iránti kérelmeket. A képviselő-testület részéről
merült fel az igény, hogy a jogkövethetőség érdekében ezt a hatáskört megtartja magának. A
testületnek minden joga megvan ahhoz, hogy ezt a hatáskört magánál tartsa, de ahhoz is, hogy
ezt a hatáskört kiadja bizottságnak vagy polgármesternek. Igaza van a problémát felvetőknek,
a legkézenfekvőbb megoldás az, ha a polgármester intézi a segélyezést. Nincs akadálya
annak, hogy a képviselő-testület ismét napirendre tűzze, hogy , visszaadják a hatáskört a
polgármesternek, esetleg bizottságnak, vagy megtartják maguknak a hatáskört. A képviselőtestület munkája, összehívása, az anyagok előkészítése természetéből adódóan nem elég
rugalmas. Ez nem jelenti azt, hogy a polgármester ne számolna be az általa tett
intézkedésekről a képviselő-testület felé.
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testület ezt a döntését felülvizsgálhatja, ha úgy dönt,
ő mindig szívesen áll azok rendelkezésére, akiknek segíteni kell, de a törvények betartását
nagyon szigorúan veszi. Látja a lakosság összetételét, jövedelmi szintjét, rengeteg szegény
ember van a településen. A gyűjtéssel egyetért, őszintén sajnálja a beteg lakost. Rendkívül
körültekintő módon kell kezelni az összegyűlt adományt, nyilvántartást kell vezetni. Mindig
vannak rosszindulatú emberek. Jó lenne, ha az egyház fel tudná vállalni a pénz kezelését. Az
Önkormányzat ezt nem tudja felvállalni. Javasolja bankszámla nyitását.
Tukacs Sándorné Ártánd, Petőfi u. 18. szám alatti lakos: A családi körülmény nem teszi
lehetővé, hogy a készpénzt átadják a betegnek, ezért fokozatos segítséget fog kapni. A
kiadásokat természetesen számlával fogják igazolni, amit bármikor bárki ellenőrizhet.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Volt már rá példa, hogy az óvoda konyhájáról
méltányosságból meleg ételt adtak rászorulónak.
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Szőke Zoltán Ártánd, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos: Úgy indult a gyűjtés, hogy Tukacs
Sándorné megkérdezte, az egyház tud-e segíteni. A presbitérium úgy döntött, hogy karácsony
másodnapján befolyt perselypénzt átadják az illetőnek, így már az ünnep első napján is ezt ki
tudják hirdetni. A következő lépés az volt, hogy nyomtatványt készítettek a gyűjtéshez. A
pénz kezelése, felhasználása bonyolult, felmerült a kérdés, hogy ki garantálja azt, hogy a
megvásárolt termékek eljutnak az illetőhöz. Tukacs Sándorné vállalta fel a gyűjtést, Takács
Istvánnal együtt. Mivel nem tud biztonságos megoldást, bizalommal kell kezelni az ügyet. Ha
probléma vetődne fel, meg kell vizsgálni, de egyébként meg kell védeni őket. A pénzösszegen
túl a közösség összefogása is nagy haszon. Ezt biztonságosan csak bizalom útján lehet
megoldani.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Van benne egy nagyfokú kockázat, ennek a gyűjtésnek valóban a
bizalom lesz az alapja. Ismerni kell a felmerült igényeket, a célt, amit el szeretnének érni, azt
a kvázi határidőt, amin belül ezt le akarják bonyolítani, és szükség van 1-2 emberre, aki a
kezében tartja a gyűjtést, az elszámolást és lezárást. A dokumentumokat meg kell őrizni a
későbbiekre. Az elvből és eseményből adódik, hogy nem haszonszerzés a gyűjtés célja, ez
meg fogja különböztetni ezt a tevékenységet más jellegű kereskedelmi, piaci viszonyoktól. Ez
egy dicséretes emberi cselekedet, de figyelemmel kell lenni az elszámolási szabályokra.
Benkő Sándor polgármester: Ismerteti a képviselő-testülettel az előterjesztéssel kiküldött
határozati javaslatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
202/2011. (XII. 14.) 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: 2011. december 14.
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 megbízásából:
Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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