Szám: 112-12/2017.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 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 2017. november 7. napján 18
órakor 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 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, önkormányzati feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóját. Véleménye szerint a lakosság adófegyelme jónakmondható. Természetesen minden adónemben vannak be nem fizetett adók, de az adóhatóság azokat több-kevesebb sikerrel megpróbálja behajtani. Ehhez a NAV segítségét is igénybe veszi.
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e közérdekű kérdés, hozzászólás vagy bejelentés?
Hozzászólások:
Somogyi Lászlóné alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2017. évi adventi koszorú
felállítása az adászteveli művelődési ház előtt lesz. Ennek indoka, hogy ez a központban van, sokkal
többen járnak arra, mint a többi utcában.
Fodor Béla polgármester hozzászólásában elmondja, hogy az adventi koszorút le fogják rögzíteni,
hogy a szél nehogy elvigye.
Megkérdezi hogy kinek van még közérdekű kérdése, hozzászólása, vagy bejelentése?
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Mivel több hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a közmeghallgatást 18 óra 18 perckor bezárja.
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