ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2012. DECEMBER 12-I

KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:
94/2012. (XII.12.) 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

A9

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én szerdán
16:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Varga Gézáné, Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
helyi képviselők

Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Csorbáné V. Nagy Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:
Kiss István

helyi képviselő

Meghívottak, vendégek:
Helyi lakosok 6 fő (jelenléti ív szerint)
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – 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:
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
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.)
Megkéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, észrevételeiket, felmerült kérdéseiket
a tájékoztatóval kapcsolatban.
Szegedi László: A Petőfi utcán két kiskutya kóborog állandóan, nem gondoskodik róla senki
sem. Este zavarják a lakosság nyugalmát.
Ígéret volt arra, hogy a kis közben ki lesz javítva az út, mert olyan kátyú van, hogy az
személyautóra már veszélyes.
Benkő Sándor polgármester: Nem kaptak jelzést arról, hogy a Petőfi utcán lenne kutya, de
kivizsgálják az ügyet.
2012-ben az önkormányzat pályázatot adott be az utak javítására, aszfaltot biztosítanak az
önkormányzat számára 2013-ban, a kátyúzásra és az utak felújítására 30 m3 aszfaltot.
Véleménye szerint ez a mennyiség a település kátyuinak aszfaltozására bőven elég lesz.
Gondoskodni kell még a Jókai utca javításáról is.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Az önkormányzatnak szabálysértési bírságolási lehetősége már
nincs, jogszabály kivette ezt a lehetőséget az önkormányzatok kezéből. Magasabb szintű
jogszabály büntethet szabálysértés miatt, az önkormányzat nem. A kóbor kutyák bejelentése
indokolt, a kóbor kutyák befogása továbbra is az önkormányzat feladata. Ha ilyet
tapasztalnak, észlelnek azt jelenteni kell. Csak akkor tud az önkormányzat intézkedni, ha
azonnal jeleznek az önkormányzat felé. Ha olyan kutyáról van szó, aminek van tulajdonosa és
felügyelet nélkül bocsátják közterületre, akkor vele szemben el lehet járni. 2013-tól már nem
a jegyző fog eljárni, hanem a kormányhivatal.
Tukacs Sándorné: Az egyik temetéskor a temetkezési vállalkozó a közmunkást akarta arra
kötelezni, hogy kitakarítsa a ravatalozót, jogos ez?
Benkő Sándor polgármester: A temetőgondnok megbízásáról döntött a képviselő-testület, a
megállapodásban döntöttek arról, hogy a temetőgondnok feladata, hogy a ravatalozót tisztán
adja át más temetkezési vállalkozónak, neki kell kitakarítani.
Mivel további kérdés hozzászólás nem érkezett, ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2012. (XII. 12.) 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: 2012. december 12.

Miután több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Benkő Sándor polgármester
az Önkormányzat nevében megköszönte a megjelenést, és a közmeghallgatást
befejezettnek nyilvánította.
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polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző

