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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 2-án – hétfő –
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
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné

Pénzügyi irodavezető

valamint

kb. 25 fő helyi lakos

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti az ülés résztvevőit,
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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
• a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
• a beszedett adók összegéről,
• az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
• az önkormányzat vagyoni helyzetéről
2. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
• a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
• a beszedett adók összegéről,
• az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
• az önkormányzat vagyoni helyzetéről
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2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1.Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
• a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
• a beszedett adók összegéről,
• az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
• az önkormányzat vagyoni helyzetéről
Benkő Sándor polgármester: Ismerteti a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a
beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, az önkormányzat
vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatóját.

•

Kérdések és válaszok

Benkő Sándor polgármester: Kéri a jelenlévőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Szegedi László Petőfi utcai lakos: A csatornaépítéskor tönkretett Petőfi-Széchenyi utcákat
összekötő útszakasz mikor kerül rendbetételre? Korábban ígéretet kapott rá. A közmunkások
idei növénytermesztésével kapcsolatosan kikérték-e a véleményt, hogy milyen növényt
érdemes termelni fajtajelleggel, hogy eredményessé tegyék a termelést. A kerékpárút építése
során véleménye szerint a tömörítések nem megfelelően történtek. A nagygépek tönkretették
a volt tejcsarnok körüli területet. Azt rendbe teszik-e?
Oláh Sándorné Rákóczi utcai lakos: A kerékpárút építésével kapcsolatosan felháborodását
fejezi ki. A vízelvezető már be van iszapolódva. Másfél hónapig a bejárást nem biztosították
számára, másfél méteres volt a gödör. Hol volt Polgármester Úr és a képviselők, amikor
segíteni kellett volna? Nem lett megszervezve rendesen a munka. Csak ígérgettek. A kerítését
sem csinálták meg, felázik a ház fala, ez nagyon nagy problémát jelent nála.
Benkő Sándor polgármester: A Szegedi László által említett útszakasznak gyenge az alapja.
Pályázatot nyújtottak be kátyúzásra, a támogatásból tudják az útszakaszt helyrehozni. A
növénytermesztés központi projektként működik, biztosítják a vetőmagvakat. 2014-ben
önfinanszírozóvá kell válni, akkor már szabadon gondolkodhatnak a növényfajtákon. A
kerékpárút építését követően a Colasnak vissza kell állítani az eredeti állapotot, nem
hagyhatják úgy ott a területet. Az útpadkát elkészítik, ha le lesz bitumenezve.
Szebeni Barnabásné Rákóczi utcai lakos: A Hunyadi utcán a vízelvezető árokba egyesek
belehordják a szemetet és az építési törmeléket.
Csathóné Márki Edit Rákóczi utcai lakos: Az árok betemetése miatt visszafolyik hozzájuk a
víz.
Benkő Sándor polgármester: A zárt rendszerbe van bekötve. Az árkot kitisztíttatják, működnie
kell a vízelvezetésnek. Meg kellene nevezni, kik viszik oda a szemetet.
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Fentné Szőke Enikő Széchenyi utcai lakos: A növényi hulladék beszállítására van-e
lehetőség?
Benkő Sándor polgármester: A növényi hulladékot a Rákóczi u. 28. szám alatt lévő kijelölt
gyűjtőhelyre be lehet szállítani.
Kiss István képviselő: Oláh Sándorné felszólalására reagálva elmondja, hogy mindig
meghallgat mindenkit. Valóban későn kezdték el a kerékpárút kivitelezését. Képviselőtestületi ülésen arról beszéltek, hogy miután a kivitelező levonul, a kerítés és a kerékpárút
közötti szakasz rendbetételére háromféle lehetőség lesz, minden ingatlantulajdonost meg
fognak kérdezi, hogy bitumenezést, betonozást, vagy parkosítást szeretnének. Ehhez a
feltételek biztosítva vannak.
Benkő Sándor polgármester: Oláh Sándorné ingatlanán a vízelvezetést megoldották, soha nem
volt így megoldva, a tervező a helyszínen egyeztetett. Meg kell várni a befejezést, ígéretet
kapott rá, minden szépen megvalósul.
Kiss István képviselő: Az úttest szintje nem változott, árok volt ott, most egybe folyamatos
srég bejáró lesz, optikai csalódás.
Szendrei Sándor Rákóczi utcai lakos: A bejáró előttük nagyon gödrös, megáll a víz, de ez
másoknál is probléma. Sódert kellene odavinni, télre így nem maradhat.
Varga Róbert képviselő: Rákosi László előtt is kényes pont van, nagyon oda kellene figyelni.
Oláh Sándorné kritikájára reagálva elmondja, aki őt megkéri, mindenkinek segít.
Benkő Sándor polgármester: Érti a kerékpárúttal kapcsolatos felvetéseket. Ha probléma merül
fel, mindig azonnal intézkedik. Vitetni fog kavicsot. Az árok be lesz fedve. A tervező nagyon
együttműködő volt. Nem kell ennyire türelmetlennek lenni. A kerékpárút el fog készülni,
rálépési jogot biztosít a törvény, pár emberrel jogvita lesz. Több lejáró lesz, így a temetőnél is.
Fülöp Béla Rákóczi utcai lakos: A ravatalozónál a vihar felszakította a lemezt, meg kellene
csináltatni. Egyébként szépen rendben van a temető.
Benkő Sándor polgármester: Köszöni a jelzést, megjavíttatják a lemezt. Kéri, picit tolerálják a
munkájukat. Igyekeznek a munkanélküliséget tompítani. A kerékpárút megvalósítása a
lakosság céljait szolgálja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közmeghallgatás tájékoztatóját,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
2013. december 2.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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73/2013. (XII. 2.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2013. december 2.

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, Benkő Sándor polgármester megköszöni a
jelenlétet, a közmeghallgatás ülését bezárta,
a képviselők rendkívüli ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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