ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. NOVEMBER 29-i
KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:
52/2017. (XI. 29.) számú
ÁKt határozat

A közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 29-én – szerda –
16:00 órai kezdettel a Községi Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:

Meghívottak, vendégek:

Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

kb. 20 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

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.
Varga Róbert Rákóczi utcai lakos: Szeretne tájékoztatást kapni a Jókai utcai terület
felosztásáról, illetve rendezéséről?
Benkő Sándor polgármester: A Jókai utcai épület egy múlt századi építmény. Az épület rossz
állapotba került, melyet az önkormányzat felújított. A tulajdonosoknak kifizetésre került a
részarány tulajdon, így az épület és a földterület az Önkormányzat tulajdonába került.
Csató Ferencné Hunyadi utcai lakos: A posta megszüntetése rosszul érintette a lakosokat.
Tudomása szerint Bedőben működik a posta.
Szegedi László képviselő: Megvitatták a dolgokat a testülettel. Előbb arra a döntésre jutottak,
hogy megpróbálják 6 hónapig az önkormányzat által működtetni, de ha ezt a felállást
vállalják, akkor minden felelősség az önkormányzatot terheli. A posta a régi felállásba nem
működhet tovább, mivel a szolgáltatás lecsökkentésre került. A mobil postát nem tartották
olyan rossznak, mivel az idősek számára még kedvezőbb a szolgáltatás, házhoz mennek.
Varga Róbert alpolgármester: Szerinte végig kell gondolni, hogy egy csonka szolgáltatást
meghagyjanak-e. Ha türelmesek lesznek, akkor kiderül, hogy jó döntést hoztak vagy nem.
Benkő Sándor polgármester: Személy szerint nagyon ellene volt a mozgó postának. Mindenki
kapott egy levelet, amiben le van írva, hogy mikor biztosítják a szolgáltatást a lakosságnak.
Az Önkormányzat parkolójában 12:45-kor megáll a postakocsi és ugyanúgy el tudja intézni a
lakosság az ügyeit, mint régen a postán. Ne ítélkezzenek addig, amíg nem tudják, hogyan
működik ez ebben a formában.
Marosiné Cucin Vilma Petőfi utcai lakos: Az idősek napja miért nincs megtartva a
településen? A fát miért nem a szociálisan rászorultak kapják? A szemétszedéshez nem
megfelelő a zsák és a kesztyű, amit a Közút biztosít. A kesztyű gyenge, hamar kiszakad, a
zsák meg túl nagy. A közút biztosíthatna jobb felszerelést, mivel ez nem elég higiénikus.
Antal István helyi lakos: Miért kap mindenki fát?

Benkő Sándor polgármester: Az idősek napját már nincs kinek megtartani, mivel elöregedett a
lakosság. Vannak különböző rendezvények a településen, ahol érdeklődési körének
megfelelően minden korosztály megtalálhatja a számítását. A Közút ezt a felszerelést
biztosítja, az Önkormányzat esetleg tolmácsolhatja az érintettek véleményét a munkáltató
felé.
Szegedi László képviselő: A fának a kiosztása nagy felelősséget ró az ügyrendi bizottságra.
Igazságosan nagyon nehéz az elosztás, maga a fa mennyisége is kevés. A település hátrányos
helyzetű, minden egyes háztartás rászorult.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közmeghallgatási tájékoztatót, 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:
2017. november 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
52/2017. (XI. 29.) 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
2017. november 29.

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

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

