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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 8-án – kedd –
16:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
kb. 19 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
2. Különfélék
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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. (jegyzőkönyv melléklete)


Kérdések és válaszok

Benkő Sándor polgármester: Kéri a jelenlévőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Hevesi Sándorné Petőfi utcai lakos: Az önkormányzat termelt olajtököt és szamócát, milyen
volt a termés és mennyi bevétel származott belőle? A járdaépítés folytatódik tavasszal? A
Petőfi és a Széchenyi utcát összekötő szakasz állapota rossz. A dohányboltnál a forgalom
miatt az út megrongálódott. A Kultúrház lépcsője nem megfelelő az idős emberek számára,
nehezen tudnak fellépni rá. Ha leesik a hó járhatatlan a kerékpárút.
Szőke Gábor Rákóczi utcai lakos: A szelektív kukák összeszedésre kerültek, nem-e lehetne
visszahozatni a faluba a kukákat? A dűlő utakra nagyon jó, hogy a lakosság kihordja a
törmeléket, de aki kiviszi, az egyengesse is el. A kerékpárútnál van egy közlekedési tábla,
amely akadályozza a kamionok befordulását az udvarra, kérem a segítséget ezen ügy
megoldásában.
Szőke Zoltán Rákóczi utcai lakos: A kerékpárúton nem egyértelmű, hogy a lakosoknak a
járda része mekkora terület.
Szebeni Barnabásné Rákóczi utcai lakos: A kisgép a faltövére dúrja a havat és az nem olyan
jó megoldás. A szennyvíz elvezetőből nagyon kellemetlen szag terjeng. Tele van a
vízelvezető csatorna falevéllel.
Venyige Károly Petőfi utcai lakos: Az Ártándi Önkormányzat független a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati hivataltól vagy nem?
Tukacs Sándorné Petőfi utca lakos: Az orvosi rendelőben az ajtó nem jól szigetel, kihallatszik
minden, van-e megoldás a szigetelésre? Nincs közvilágítás, kinek kel szólni, hogy ne egy
hónapot kelljen rá várni? A temetőben a járda nagyon rossz, lehetne-e javítani?
Benkő Sándor polgármester: Az olajmag és a szamócatermesztésből az önkormányzatnak kb.
800.000 Ft haszna volt, a termés is jól sikerült. Folytatódik a járdaépítés tavasszal, ha a
fagyok elmúlnak. Kossuth utcán a járdát végig megcsinálják. A Petőfi és Széchenyi utcára
pályázat van beadva. Szeretnénk a Petőfi utcára egy új aszfaltréteget ráhúzni. A Széchenyi
utcát kátyúzni fogják a munkásaikkal. A dohánybolttal kapcsolatosan elmondja, hogy egy
magánszemély megvásárolta a területet, de hajlandó az önkormányzattal együttműködni, csak
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egyeztetni kell vele. A lépcsővel kapcsolatosan elmondja, hogy a nagykapu a Kultúrháznál a
rendezvényeken nyitva van, ott könnyen be lehet jönni, de egy kapaszkodót a falra fel lehet
szerelni a lépcső mellé.
A konténert a Bihari Hulladék Gazdálkodási Kft összeszedte, helyette bevezették a szelektív
hulladék gyűjtésére a zsákokat. A vállalkozóknak kell a törmeléket szétteríteni, ezzel
egyetértek. A dűlő utakat meg kell csinálni tavasszal. A közlekedési táblát átteszik, ha átadják
a kerékpárutat.
Az ingatlan felől van a gyalogos rész felfestve a kerékpárúton.
A kisgéppel a hó takarítást csak így lehet megoldani. Jelezni kell a szolgáltatónak a büdöset és
ők majd kivizsgálják.
Öt település önkormányzatával, miután a lakosságszámunk nem éri el 2000 főt, Közös
Önkormányzati Hivatalt működtetünk, de a maga az önkormányzat önálló.
Az orvosi rendelő ajtaja fog kapni egy hangszigetelést. A járda a temetőben a sózás miatt
ment tönkre, ha lesz rá lehetőség, akkor javítva lesz. A közvilágítás, ha bejelentésre kerül, 3
napon belül javítják.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadjáke a közmeghallgatási 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:
2015. december 8.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2015. (XII. 8.) 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
2015. december 8.
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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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