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A közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 9-én – kedd –
15:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselők

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Balogh Imre

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Feketéné Bartha Edit
Rácz István
Kovács Imre
Szűcs László

őrsparancsnok
körzeti megbízott
körzeti megbízott
közrendvédelmi alosztályvezető

valamint

kb. 32 fő helyi lakos

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti az ülés résztvevőit,
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 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
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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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
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.
Fent Gyuláné Kossuth utcai lakos: Az utcájukkal kapcsolatosan szeretne érdeklődni, hogyan
lehetne helyrehozni? Nincs vízelvezetés, nincs járda, nagyon rosszak a körülmények. Fát
hoztak és nem volt hová lepakolják, csak a sárba. A nagygépek tönkretették az egész utcát. Az
önkormányzat jó lenne, ha rendbe tenné az utat, ha van rá lehetősége.
Benkő Sándor polgármester: A képviselő-testülettel megbeszélik, hogy milyen lehetőségeik
vannak az utca helyrehozatalára. Mindenképp próbálnak megoldást keresni rá.
Gulyás Sándorné Rákóczi utcai lakos: A téli hó eltakarítása a házak előtti kerékpárútról a
lakosság feladata, vagy az önkormányzaté?
Benkő Sándor polgármester: A hó eltakarítása a lakóházak előtt a járda szélességében
természetesen a lakosságé. Ma kapott ajánlatot kisgépre, amellyel lehetne takarítani a havat a
kerékpárútról. A lakosok műtrágyával és sóval ne szórják az utat, mert akkor tönkremegy és
még büntetésre is sor kerülhet.
Gulyás Sándorné Rákóczi utcai lakos: Azokat a külföldi lakosokat, akik itt vásároltak
ingatlant a településen, hogyan lehetne rávenni a lakókörnyezetük karbantartására?
Fent Gyula Petőfi utca lakos: Neki is ez a véleménye a kertekkel kapcsolatban, elgazosodnak,
nincsenek gyomirtózva.
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Benkő Sándor polgármester: Értesítést az Önkormányzat nem kap arról, hogy az eladott
ingatlannak ki az új tulajdonosa. Felszólítani nem tudják őket, mivel ritkán tartózkodnak itt,
nincs, aki átvegye a felszólítást. Magánportára engedély nélkül bemenni nem lehet, ezért az
önkormányzat a fűnyírást nem tudja elvégezni. Megpróbálnak valamilyen megoldást találni
erre a helyzetre.
Jakab József Templom utcai lakos: A Templom utca és a Jókai utca kereszteződésében
megsüllyedt az út, jó lenne kijavítani.
Benkő Sándor polgármester: Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik,
akkor a képviselő-testület dönteni fog az utcák javításában.
Gál Irén Rákóczi utcai lakos: A Templom utca nagyon sáros. A takarítását meg kellene
oldani. Az autók fél kerékkel a járdán közlekednek és felhordják a sarat. A gyalogosok
nehezen tudnak közlekedni.
Benkő Sándor polgármester: A járda takarítása meg lesz oldva, minden nap a közmunkások
fogják takarítani.
Kecskés Tibor Széchenyi utcai lakos: Tudomásukra jutott, hogy Balogh Imre képviselő úr
egészségügyi állapota megromlott, ezért 2014.12.31. napjával lemond. Újra választást kell-e
kiírni, vagy az utána következő képviselő lép a helyére.
Benkő Sándor polgármester: Nem kell új választást kiírni, a következő képviselőjelölt lép a
helyére, vagyis Pénzes Attila.
Pénzes Attila Széchenyi utcai lakos: A temetőhöz való kijutás nagyon nehézkes a nagy
forgalom miatt, a gyalogosok nehezen tudnak átjutni az út másik oldalára, ahol a temető
található.
Benkő Sándor polgármester: A kerékpárút ha kész lesz, akkor egy leágazás is fog készülni,
amelyen talán könnyebben lehet majd eljutni a temetőhöz. Ez sem lesz az igazi megoldás, de
talán valamit segít.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadjáke 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:
2014. december 9.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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72/2014. (XII. 9.) 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
2014. december 9.

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, Benkő Sándor polgármester megköszöni a
jelenlétet, a közmeghallgatás ülését bezárta.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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