Szám: At/345-13/2020.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 7. napján 18 órakor megtartott
közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 7. napján 18
órakor 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 Szalai Péter 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 négy képviselő-testületi tag jelen van. Németh
József képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai
közmeghallgatáson.
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 az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal által készített, a község lakóinak adófegyelméről szóló tájékoztatóját.
Az idei év történéseiről elmondja, hogy az „Orvosi rendelő és Védőnői tanácsadó kialakítása
Adásztevelen” című projekt beruházás befejeződött. A pályázat végső lezárása is rövidesen lezárul.
A pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámoló, lezárás is a végső stádiumba ért. Az orvosi rendelő működési engedélyezési eljárása még folyamatban van.
A Magyar Falu Programban az elmúlt évben három sikeres pályázata volt a településnek. Kettőt az
önkormányzat, egyet pedig a református egyház pályázott sikeresen. Az óvodai udvari játékok cseréje megtörtént. Az óvodások a játékokat májusban használatba vették. A pályázat elszámolása
megtörtént. A református temetőben az egyház pályázati támogatás segítségével kerítés-, hulladékgyűjtő- és járdafelújítást végzett. A József Attila utcában járdafelújítás anyagköltségére nyert az önkormányzat támogatást. A kivitelezés itt is megtörtént. Reményeik szerint az év végéig ez a beruházás is lezárul, megtörténik az elszámolása.
A tornacsarnok tetőszerkezetének szigetelése több helyen megrepedt. Többször kisebb javításokat
végeztettek, de mindig újabb és újabb helyeken ázott be a terem. A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatuk nem volt eredményes, sikeres. Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy önerőből a
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tetőszerkezet déli oldalát szigetelik. Védve ezzel az épület állagát, elsősorban a terem parketta burkolatát. A felújítás megtörtént.
Temetőben, a ravatalozó külső homlokzatát javították, hulladékgyűjtőhöz járdát építettek.
A sportpályán kerékpáros pihenőhely került kialakításra a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Egyesület pályázatának segítségével.
Kistraktorukhoz szárzúzót vásároltak a közterületi útpadkák és zöldterületek karbantartásához.
Az idei évben a Magyar Falu Programban is kerültek benyújtásra pályázatok:
- Közterületek karbantartására eszközök beszerzésére (tartaléklistára került)
- Elhagyott területek megvásárlására, közösségi célra (Cigánygödör 257 hrsz.)
- Civil szervezetek működésének támogatására
- Adászteveli Sportegyesület
- Adászteveli Polgárőr Egyesület
- Adászteveli Kulturális Egyesület
- Adászteveli Nyugdíjas Egyesület
Tavasszal a világjárvány, COVID 19 vírus Magyarországot és Adásztevelt is elérte. A védekezés
rengeteg munkát adott az önkormányzatnak is. Az első ütemben sokszor nagyon nehéz feladat elé
állította a polgármestert, ügyintézőket. Ennek ellenére, sikeresnek minősíti a védekezés eddigi szakaszát, hiszen a település lakói az előírásokat fegyelmezetten betartották, ha kellett segítettek egymáson. Kiemeli, hogy az első kérő szóra többen is maszkokat varrtak a lakosság számára, melyek
kiosztásra is kerültek.
A vírus miatt több önkormányzati rendezvény is elmaradt az idén, így a Májusfa-állítás és kitáncolás, Gyermeknap és Idősek Napja.
Viszont örömteli, hogy a falusi disznóvágás, az Antal György teremtorna, a falunap és a szüreti mulatság megrendezésre került.
Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a szeretett tanító néni, díszpolgáruk, Dr. Kocsis Zoltánné Aranydiplomát kapott, melyet ünnepélyes keretek között szeretnének átadni. Innét is gratulál a tanító néninek.
Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester kérdezi, hogy mikor lenne átadva a diploma a tanító néninek?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a tanító néni a koronavírus járvány miatt
nem mozdul ki otthonról, ha a járvány második hulláma csillapodik, sor kerülhet a diploma átadására.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő kérdezi, hogyan áll az Elhagyott ingatlan megvásárlására benyújtott önkormányzati pályázat?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy hiánypótlási felszólítást kapott az önkormányzat, 6 napon belül csatolni kell a benyújtott pályázathoz az ingatlan tulajdonos eladási szándékáról szóló nyilatkozatot. Ha ezt a nyilatkozatot a tulajdonos nem írja alá, akkor meghiúsul a pályázat.
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Hozzászólás:
Szalai Péter képviselő kérdezi, hogy az Adászteveli Óvoda is kapott eszközöket a járvány elleni
védekezéshez?
Válasz:
Fodor Béla polgármester igennel válaszol a kérdésre. Ő ment be Pápára az érintésmentes lázmérőért és a fertőtlenítő szerekért.

Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van még közérdekű kérdése, hozzászólása, vagy
bejelentése?

Mivel több hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek a
közreműködést, s a közmeghallgatást 18 óra 28 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

