Szám: 82-16/2016.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13. napján 18 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 2016. december 13. napján 18
óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Adásztevel Polgármesteri hivatal tanácsterme.
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 megjelent: 1 fő.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson Böröczky Ákos képviselőn kívül minden képviselő
jelen van. Ákos előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a
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 mielőtt átadná a szót, részletesen ismerteti a hivatal által készített, a község lakóinak adófegyelméről szóló tájékoztatóját.
Elmondja, hogy az iparűzési adót 1,5%-ról 2%-ra emelte az önkormányzat, ami jelentős adóemelkedést eredményezett. Voltak olyan személyek is, akik az adótúlfizetésük visszafizetését kérték, de
voltak olyanok is, akik más adónemre vezettették át a túlfizetésüket. A késedelmi pótléknál arra kell
törekedni, hogy először a tőketartozást fizessék meg az adósok, utána majd a pótlékokat.
A talajterhelési díjjal kapcsolatban elmondja, majdnem 100%-os a településen a csatornára rákötöttek aránya. Az adóhatóság a szociálisan rászorulók részére, akik rendszeresen fizették eddig a díjat,
részletfizetést engedélyezett, ill. adómérséklést biztosított.
Az adófegyelemről összességében elmondható, hogy jónak ítélhető meg.
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e közérdekű kérdés, hozzászólás vagy bejelentés?
Hozzászólás:
Somogyi Lászlóné alpolgármester megkérdezi, hogy rendőrautó és rendőr tábla lesz beszerezve?
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Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a helyi polgárőrség megkereste, hogy a helyi
közbiztonság növelése érdekében rendőrautót és rendőrtáblát lehet beszerezni, amit majd ki lehet
helyezni a településen. 1 cm vastag műanyagból – fémlemez erősítéssel - lenne megformázva a tábla, amit a rendőrség és a polgárőrség által veszélyesnek ítélt helyre, helyekre lehetne kitenni. Ehhez
a polgárőrség 75 ezer Ft támogatást tudna biztosítani, amit a Német Nemzetiség Önkormányzat további 30 ezer Ft-tal egészít ki. A rendőrautó és a rendőr tábla együtt 196.370,-Ft lenne, külön a
rendőrautó 173.675,-Ft a rendőrök 52.988,-Ft/fő. A polgárőrség és a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes támogatása 105.000,-Ft, ehhez 91.370,-Ft-ot kellene a település önkormányzatának biztosítania, hogy meg tudják vásárolni. Véleménye szerint a kamerával felszerelt területekre
kellene majd kihelyezni a táblát, de ezt még egyezteti a rendőrséggel.
Javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy támogassák majd az eszköz megvásárlását.
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosával történt
egyeztetés során derült ki, az önkormányzatnak ajándékozott, adászteveli 420 hrsz-ú földrész nem
pontosan ott helyezkedik el, ahogyan előzetesen tájékoztatta a képviselő-testületet, a háromszög
sarka már nem tartozik oda. Majd a karbantartási munkálatokat elvégzik rajta. Igaz, az előző tulajdonos a fákat kivágatta, csak a tuskók maradtak a földben.
Megkérdezi hogy kinek van még közérdekű kérdése, hozzászólása, vagy bejelentése?

Mivel több hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a közmeghallgatást 18 óra 56 perckor bezárja.
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jegyző

