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A közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 7-én – szerda –
15:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Szegedi László

képviselő

Meghívottak, vendégek:

kb. 15 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.
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.
Szőke Zoltán Petőfi utcai lakos: A Petőfi utcán az útfelújítás megtörtént, de a padkák nem
készültek el, mikor kezdődik a rendbetételük?
Benkő Sándor polgármester: A egyik leghosszabb utca a Petőfi utca, 525 m.
megépítése a közeljövőben meg fog történni a közmunkások segítségével.

A padka

Kiss István Rákóczi utcai lakos: Az óvoda felújításával kapcsolatban voltak már ígérgetések,
de 9 éve nem valósult meg, mi az oka, hogy nem nyer a pályázat.
Kapott az önkormányzat 10. 000.000 Ft-ot, kérdésem mire lett felhasználva?
A Rákóczi utcán miért kellett a megállni tilos táblát kihelyezni?
Mibe kerül az ügyvédnő éves fizetése az önkormányzatnak, mivel a lakossági földügyben sem
tudott eljárni?
Benkő Sándor polgármester:
Az óvodára 3 alkalommal adtak be pályázatot, melyek sikertelenek voltak. Ebben az évben a
Magyar Kormány kiírt egy pályázatott a települést meghatározó épület felújítására, melyre
beadták újból a pályázatot. Reméli sikerül elnyerni.
A konszolidációban részesülő önkormányzatok kaptak pénzt. A kapott pénz még nem került
teljes felhasználásra. Egy részéből a legfontosabb csatornarendszer, útpadka és szikkasztó
árok épült meg. A megmaradt pénzt a település belvíz elvezetésére fordítják a Képviselőtestület döntése alapján.
A megállni tilos táblát a közút helyezte ki, az önkormányzatnak nincs beleszólása.
Az ügyvédnővel kapcsolatosan semmi probléma nincs, intézi az önkormányzat ügyes-bajos
dolgait. A földkifüggesztéssel kapcsolatosan az ügyvédnőnek nem volt dolga, nem is lehetett,
mivel külön ügyvéd intézte.
Kovács László Templom utcai lakos: Nyertes pályázat esetén a munkálatokat miért nem
környékbeli vállalkozókkal végezteti az önkormányzat?
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Benkő Sándor polgármester: Közbeszereztetni kell, melyen több vállalkozó is részt vesz. Az a
vállalkozó nyeri a pályázati kiírást, aki a legjobb ajánlatott teszi.
Tukacs Sándorné Petőfi utcai lakos: Szeretné megköszönni az önkormányzat segítségét
minden tekintetben.
Benkő Sándor polgármester: Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a legjobb tudása és
lehetősége szerint segítsen Ártánd lakosain.
Csekő Imre Kossuth utcai lakos: Kossuth utcán forgalmi rend változás történt. Mi az oka,
hogy a Közút kitette a balra kanyarodni tilos táblát?
Benkő Sándor polgármester: A település nemzetközi főút mellett helyezkedik el. Kétsávos az
út, kettős záróvonallal van felfestve. A megnövekedett forgalom balesetveszélyessé tette a
balra kanyarodás lehetőségét. A település megközelíthetősége biztonságosan két irányból is
megoldott.
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:
2016. december 7.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
58/2016. (XII. 7.) 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
2016. december 7.

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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