Szám: At/123-11/2018.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30. napján 17 óra 30 perckor
megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30. napján 17 óra
30 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major
Zsolt és Németh József képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg senki.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson minden képviselő jelen van.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:
„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”
Fodor Béla polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a hivatal által készített, a község
lakóinak adófegyelméről szóló tájékoztatóját, valamint a közmeghallgatásra készített, 2018. évi önkormányzati fejlesztésekről szóló tájékoztatóját.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy érkezett egy megkeresés az ÁNTSZ-től, hogy nyilatkozzanak a
szelektív hulladékgyűjtő sziget melletti hulladékról, mit tesz az önkormányzat vele, hova szállíttatja
és kivel. Ezzel kapcsolatban már a lakosság részére kiküldésre került egy jegyzői felhívás is, melyben felhívták a figyelmet arra, hogy az illegális hulladéklerakást szankcionálják. Megírták az
ÁNTSZ-nek a választ, hogy a szelektív hulladékgyűjtőben telítettsége esetén, az ürítés után a közfoglalkoztatottak beleszórták a szemetet, illetve a GYŐR-SZOL-lal külön szerződésük van, így a
fennmaradó hulladékot elvitették velük. Kamerákat is szeretnének a hulladékszigethez kihelyezni.
Kéri a lakosságot, hogy győződjenek meg az ugodi hulladékudvarnak van-e kapacitása befogadni a
hulladékot, ne kelljen feleslegesen elmenniük. Reméli a hulladékkal kapcsolatos problémák mielőbb megoldódnak. Tudomása szerint a Győri Társulás vissza fog rendeződni regionális társulásokká
Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás:
Németh József képviselő kérdezi, hogy nem lehet szelektív hulladékgyűjtő edényekből 2-2 db-ot
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kihelyezni?

Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy ezer lakosonként jár egy hulladéksziget, 11db hulladékgyűjtő edénnyel. Nyár eleje óta ritkábban, hetente egy alkalommal ürítik a kukákat,
arra hivatkozott a szolgáltató, hogy kevés a szállító munkavállalójuk. Csak plusz önkormányzati
támogatással tudná megoldani a gyakoribb szállítást. Rendeződni látszik a helyzet, mert a hulladékot jelenleg már hetente kétszer szállítják el a konténerekből.

Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása, vagy bejelentése?
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a közmeghallgatást 17 óra 57 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

