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ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 21. 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 2021. szeptember 21. 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, Németh József 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 minden képviselő-testületi tag 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 az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal által készített, a község lakóinak adófegyelméről szóló tájékoztatóját.
Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás:
Major Zsolt képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendeléssel kapcsolatban a problémákat meg lehetne
oldani? Másfél órát kellene a településen rendelnie a háziorvosnak, de abból csak fél órát rendel,
aztán elmegy.
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos az orvosokkal nem lehet kezdeni
semmit. A háziorvos idős, nyugdíjas korú, hiába próbálták a szerződésnek megfelelő rendelési időt
betartatni, nem sikerül. Sajnos mindenhol háziorvos hiány van. Szerencsére az asszisztensnő sok
mindent megold, receptírással is nyugodtan lehet hívni.
Hozzászólás:
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Szalai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, a tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erre fel
kellene hívni az emberek figyelmét. Elkezdődnek az őszi betakarítások, lombok összesöprése, udvar- és kerttakarítások. Az országos rendelet a mérvadó. Az önkormányzat régi rendeletében szerepelt, mettől meddig és mikor lehetett tüzelni, de már nem lehet.
Válasz:
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az uniós szabályoknak megfelelően, a tűzgyújtást szabályozó önkormányzati rendeletet hatályon kívül kellett helyezni, nem lehet a szabadban
égetni.
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy sajnos a kéményekből is jön olyan füst, ami alapján arra
lehet következtetni, hogy nem fát tüzeltek. Nem lehet sok mindent tenni, mire kiér a hatóság, addigra megszűnik a probléma. Katasztrófavédelem hatásköre ez. A hulladékgazdálkodási társasághoz
112 település tartozik, 30-40 településen van házhoz menő szelektív gyűjtés. A hulladékgyűjtő szigeteknél katasztrófa a helyzet, táblát kellene kitenni a várható következményekről, ha szemetelnek,
otthagyják a konténerek mellett a szemetet. Év vége felé lehetne valami közleményt szórólapozni a
faluban.
Hozzászólások:
Szalai Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a tűzgyújtásról is lehetne néhány soros tájékoztatót rátenni a szórólapra.
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy régen volt a faluban egy Hírmondó újság, amiben az
ilyen és ehhez hasonló dolgokat írtak le. Azt sajnos sokan nem olvasták.

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 25 perckor bezárja.
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