8


7
9
9
	




											25/2019.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 28-án 17.00 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásról




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István	polgármester	
						Kuti Róbert		alpolgármester
						Gyöngyösi István	 képviselő
						Rippert András	képviselő
						Vajda Gyula Imréné	képviselő
						 
	meghívott:				Sümegi Attila 		jegyző 	

Varga Gábor		városüzemeltetési ügyintéző
Róka Attila		őrnagy
	lakosság részéről kb. 50 fő

												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2019. (XI.28.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND  

	Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Tóth Gábor r.alezredes, őrsparancsnok
	Tájékoztató a csapadékvíz elvezetési projekttel kapcsolatosan

Előadó: Varga Gábor városüzemeltetési ügyintéző
	Tájékoztató a település környezeti állapotáról

Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról

Előadó: Dombi László István polgármester
	Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok megvitatása



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Róka Attila őrnagy
Róka Attila őrnagy elmondja, Borzavár nem tartozik sem bűnügyi, sem közlekedésbiztonsági szempontból a fertőzött területek közé. 2019-ben 6 jogsértés történt, ami miatt büntetőeljárás indult. Két esetben könnyű testi sértés tényállás történt. Ezekben az esetekben mindig a sértett félnek kell tenni indítványt a rendőrhatóság felé, nem hivatalból induló eljárás. Két esetben ittas vezetés cselekményt szűrtek ki a forgalomból, amely esetekben bűncselekmény szintű alkoholos befolyásoltság alatt vezették a járművet. Magyarországon a nulla tolerancia érvényesül, tehát a legkisebb alkoholos befolyásoltság alatt sem szabad járművet vezetni. Egy közlekedési balesetnél mindkét felet kötelező megszondáztatni. Előfordulhat, hogy azt a személyt, aki a balesetet okozta, egy közlekedési vétség miatt vonják felelősségre, a vétlen sofőrt, miután kimutatta a szonda, hogy fogyasztott alkoholt, ittas vezetésért vonják felelősségre. További vétség, ami a településhez köthető, egy ittas személyt nem szolgáltak ki egy helyi vendéglátó egységnél, ezért a mérgét az ajtón vezette le, ami kimerítette a garázdaság bűncselekményét. A garázdaság valamiféle sértést feltételez, akár személy elleni, akár tárgy elleni sértést. Ez a tett a rongálás nagyságától függetlenül garázdaságnak számít. A közelmúltan történt egy külterületi állattartó telep ajtója zárjának megrongálása. Ez az eljárás jelenleg is folyamatban van. A rongálás vagyon elleni bűncselekményt jelent. A baleseti adatok sem aggasztóak, mindössze két baleset történt, és az sem belterületen, hanem a Borzavárt Zirccel összekötő úton. A járművek vezetői nem mérték fel jól az útviszonyokat, és úgymond kiegyenesítették a kanyart. Egyik esetben a sofőr könnyebben sérült, másik esetben viszont súlyosabban. 
A továbbiakban egy-két dologra hívja fel a figyelmet. Általánosságban elmondható, hogy többen belemerülnek a számítógép világába. Az internet használatával kapcsolatban fontos, hogy szigorú adatvédelmi követelményeket kell betartani. Főként fiatalokra jellemző, hogy olyan képeket készítenek, töltenek fel az internetre és küldik tovább, amely a későbbiekben kompromittálás alapja lehet, kellemetlen helyzetbe hozhatnak valakit. Aki ilyen fényképet kap, és továbbküldi annak ellenére, hogy akit ábrázol a kép, nem járul hozzá, bűncselekményt követ el. Ez személyes adattal történő visszaélés. Sokan sok mindent véleményeznek, lájkolnak az interneten. Itt is nagyon kell figyelni, hogy akiről véleményt nyilvánítanak, ne legyen sértő, bántó, rágalmazó, becsületsértő, mert ezzel le lehet járatni valakit, rágalmazást, becsületsértést lehet elkövetni. Ha ezek a párbeszédek zaklatóak, akkor a zaklatás bűncselekményét is el lehet követni.  Karácsony közeledtével sokan járnak vásárolni, ez az időszak a zsebeseknek, tolvajoknak is kedvez. A nagy tömegben fokozottan kell vigyázni az értékekre, pénztárcákra. Ebben az időben megnő a közlekedési forgalom is, nagyobb a balesetveszély, ezért türelmesebbnek kell lenni. 

Dombi László István polgármester megköszöni a részletes tájékoztatót.

Kérdések, hozzászólások

Csonka Csaba borzavári lakos elmondja, hogy október 23-án történt egy érdekes dolog. 20-án villanyórát cseréltek a kis házban és 23-án megjelent egy fickó az élettársával, hogy ellenőrizni jött a villanyórát. Felhívta a rendőrséget, az is érdekes volt, azt sem tudták melyik megyébe tartozik. Megadta a rendszámot is, de semmi sem történt. 23-án biztos, hogy nem ellenőriznek villanyórát.

Róka Attila őrnagy szerint sem ellenőriznek október 23-án a szolgáltató dolgozói. Ha valaki felhívja a 112-es vagy 107-es segélyhívó számot, akkor a központ jelentkezik. Két hívásfogadó központ van, Szombathelyen és Miskolcon. Az irányítószámot szokták kérni, úgy tudják beazonosítani, hogy melyik rendőri ügyeletre kapcsolja tovább. Nem biztos, hogy nem történt semmi az ügyben. Azzal, hogy megadta a rendőrségnek a rendszámot, már tudomásuk van róla, hogy ezzel a rendszámú autóval tilos dolgot követtek el. Lehet, hogy a kollégái éppen egy balesetnél voltak és azért nem tudtak kijönni. Jók ezek a jelzések, ha ilyen történik, mindenképpen jelezzék. Lehet, hogy ezek az emberek járják a településeket, és arra készülnek, hogy megkárosítsák az embereket.

Csonka Csaba borzavári lakos a lomizással kapcsolatban kérdezi, lehet-e valamit tenni ellenük, kb. 28-szor mennek végig a falun a lomisok?

Róka Attila őrnagy válaszol, abban tudnak segíteni, hogy kijön a rendőr, igazoltatja őket, megnézi a járművet, forgalmi engedélyt, biztosítást stb. A rendőrség a NAV-val együttműködve visszanézheti, hogy milyen engedéllyel rendelkeznek. Ha valaki ad nekik néhány kg vasat, azzal a rendőrség nem tud mit kezdeni. Ha betartják a közlekedési szabályokat, nem követnek el bűncselekményt, akkor legfeljebb annyit lehet, hogy többször igazoltatják őket. 

Szőke Lajosné borzavári lakos szerint tavasztól őszig minden hétvégén a motorosok zavarják a lakosok, az erdőben a vadak nyugalmát. Felháborító. Nagyjából tudja, hogy ki az a három motoros. Nem igaz, hogy hivatalból ezzel nem lehet mit kezdeni, ha van egy jogszabály, akkor fel kell hívni a figyelmét, hogy tartsa be. Nem tudja, hogy az erdőgazdaságra, vadőrre, vagy rendőrségre tartozik?

Róka Attila őrnagy válaszol, ez nemcsak helyi probléma, hanem országos. A rendőr annyit tud tenni, hogy igazoltatja őket. Felhívják a figyelmüket a szabályok betartására, de akkor sem tartják be. Voltak és lesznek is akciók közösen az erdészettel, de erre sajnos kapacitás nincs, hogy minden hétvégén történjen. Ez összetett rendőri és erdészeti ellenőrzést igényel, de nagyon nehéz elcsípni egy motorost. Mindenesetre azon vannak, hogy ezt megoldják, gyűjtenek ezzel kapcsolatban információkat, és megkeresik az illetőket.

Károlyi Sándorné borzavári lakos kérdezi, hogy kanyarban az út szélén éjjel-nappal parkolhat-e autó? Szabályos, nem akadályozza a forgalmat? Szóltak már többször is az illetőnek, de azt mondta, hogy az ő területe és parkolhat ott.

Róka Attila őrnagy válaszol, ha beláthatatlan a kanyar, akkor nem parkolhat az út szélén. Az út nem magánterület, hanem közterület, vagy az önkormányzaté, vagy a közútkezelőé. Lehetne kihelyezni egy megállni tilos táblát akár egy kiegészítő táblával is, és akkor az útpadkán sem lehet megállni. Innentől kezdve, ha ott megáll, kijön a rendőr és megbírságolja. 

Dombi László István polgármester jelzi, hogy az út a Magyar Állam tulajdonában van és a Közútkezelő a kezelője. Felveszi velük a kapcsolatot a tábla kihelyezése ügyében. Lehetne addig is tenni valamit, ameddig ez megvalósul?

Róka Attila őrnagy a KRESZ alapjában véve is tiltja beláthatatlan kanyarban a parkolást. Ez megint relatív dolog, hogy az adott helyen mi minősül beláthatatlannak. Be kell szólni a Rendőrőrsre, kijön a járőr és beszél az illetővel. 

Dombi László István polgármester beszél az illetővel, elmondja neki, hogy a közmeghallgatáson felmerült ez a probléma. Amennyiben továbbra is ott parkol, akkor igénybe veszi a rendőri segítséget.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár község közbiztonságáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


2) Tájékoztató a csapadékvíz elvezetési projekttel kapcsolatosan
Előadó: Varga Gábor városüzemeltetési ügyintéző

Varga Gábor városüzemeltetési ügyintéző ismerteti a csapadékvíz elvezetési projekttel kapcsolatos tájékoztatóját.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)

Kérdések, hozzászólások

Holczinger András borzavári lakos kéri, hogy ne fejezzék be a csapadékvíz elvezetést, mert óriási problémák vannak a faluban. Egyrészt szenvednek attól, hogy a Templomhegyről, a régi postától és talán még az Alkotmány utcából is az összes víz a kertjük végében folyik le és ott egy mocsaras tó lett, amit nem lehet kaszálni. Volt valamikor ott egy híd is, lehetett művelni a földterületet, át lehetett menni egyik kertrészből a másikba. Most már nem. Másik probléma a járda, ami olyan amilyen. A régi postától az összes víz a járdán folyik le és be az udvarba. Ha a járda rendbe lenne téve, akkor talán a víz is belefolyna az árokba. Az árok is olyan, amilyen, folyamatosan tisztítjuk. Kéri, hogy tegyenek valamit ez ügyben. 

Dombi László István polgármester válaszol, a járdafelújítás a probléma könnyebbik része, bár ehhez nyilván anyagi források kellenek. A járdafelújítások elkezdődtek, megragadunk minden lehetőséget, hogy tovább folytatódjanak. A csapadékvíz a Szépalmai utcából, Alkotmány utcából és a Fő út egy részéből is az Önök kertje alatt folyik le. Régen ez az árok a községé volt, a 70-es években volt egy térképészeti dolog, egy községrendezés, akkor ezek az árkok az ingatlan tulajdonosához kerültek. Ezt a dolgot megpróbálták több esetben is megoldani, de mindig volt valaki, aki ezt megakadályozta. Ezt csak közösen tudják megoldani, az önkormányzat szervező munkájával és az érintettek beleegyezésével. Kéri, hogy a szomszédok meggyőzésével együtt oldják meg ezt a problémát. 

Petrovics Józsefné borzavári lakos elmondja, hogy a Petőfi utcában is megvalósult a csapadékvíz elvezetése, de sajnos előtte már nem került arra sor, hogy betonlapokkal kirakják. és a vele szemben lakónál sem. Kérdezi, hogy a közeljövőben számíthat arra, hogy ez is rendezésre kerül? Ott fűnyírás sem valósulhat meg, mert ki van ásva, de nincs befejezve. Úgy oldották meg, hogy a házról lejövő csapadékvíz sincs kivezetve, nem tettek oda csövet az árokba. Jelezte a problémát és azt a választ kapta, hogy oldja meg egyedül. 

Dombi László polgármester válaszol, a képviselő-testület teljesen kicserélődött, ez nem az ő saruk, de attól ez még élő probléma. Nem tudja, hogy mikor lesz folytatás, mert ez pályázat függő is. A kivitelezőt nem lehet számon kérni, mert a terv szerint valósította meg a beruházást. A tervezésnél lehetett volna esetleg más szempontokat figyelembe venni. Lehetett volna rövidebb szakaszt megvalósítani, de azt tökéletesebb módon. Ez a projekt már lefutott, annyit tud ígérni, ha lesz pályázati lehetőség, akkor folytatják és ezt a problémát is megoldják. A közmeghallgatást követően lesz a képviselő-testületi ülés, melynek napirendjén szerepel a 2019. évi költségvetés módosítás. Az előterjesztés szerint éppen csak át tudják vészelni ezt az évet, hogy ne legyen költségvetési hiány.

Tunner Lajosné borzavári lakos szerint a tervező visszaadhatná a diplomáját. Ahol soha senkit a víz ki nem öntött, ott gyönyörű esővíz elvezető van, ahova meg a két utca vize befolyik, az nem számít. Két utca vize folyik a kertjébe és a faházába. Szólt a tervezőnek, azt mondta, hogy völgynek elfolyik a víz. 
 
Dombi László István polgármester ismeri a problémát, próbálnak segíteni. Esetleg hídgyűrűt tudnak biztosítani, ami van tartalékban az önkormányzatnál és új hidat építeni, nagyobb áteresszel és szegélyt kialakítani. Az lenne a tökéletes, ha le tudnák aszfaltozni az egészet, de sajnos jelenleg örülnek, ha az intézmények működtetését ki tudják gazdálkodni. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a csapadékvíz elvezetési projekttel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.


3) Tájékoztató a település környezeti állapotáról
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a település környezeti állapotáról szóló előterjesztést.

Kérdések, hozzászólások

Dr. Tinya Flóra borzavári lakos a zöldhulladék kezeléssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az avarégetés a környezetvédelem szempontjából nagyon káros, és a szerves anyagok, tápanyag szempontjából pazarlás is. Jó dolog a zöldhulladék összegyűjtése és leadása, de életszerűtlen. Nem hiszi, hogy az emberek saját költségükön elszállítják az összegyűjtött avart. Van egy jó dolog, ami nem kerül pénzbe és jogi akadályba sem ütközik. Ez a komposztálás, ami igazából csak szemléletforma változást igényel, mindenki a saját kertjében megoldhatja. Ökológus a végzettsége és szívesen segít ebben.

Dombi László István polgármester köszöni a segítséget, elfogadja. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a település környezeti állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


4) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


5) Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok megvitatása

Dombi László István polgármester elmondja, megszólíttatták a kampányban, hogy volt egy 3 millió Ft-os utalás sportköri támogatás címen 2007-ben, amikor polgármester volt. Ez a hír nem igaz, utánajártak, kinyomtatták a 2007. évi számlaforgalmat és ilyen utalást nem találtak. A részleteket Vajda Gyula Imréné ismerteti.

Vajda Gyula Imréné képviselő idéz a leköszönő polgármester szórólapjából:

„Képviselőtársaimmal együtt közösen dolgozunk azért, hogy az itt élő családokat, helyi csoportokat, az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve, a lehető legnagyobb mértékben segítsük. Erre a polgármester jelölt úrnak is lett volna lehetősége, de ő fontosabbnak tartotta a vidéki egyesületek támogatását. 2007-ben sportkörök támogatása címen 3 millió Ft-ot fizetett ki erre a célra. Borzaváron nem volt ilyen egyesület ebben az időszakban sem. Mindezt tette az akkori képviselők félrevezetésével, az ő tudtuk nélkül, testületi határozat nélkül és a költségvetés kozmetikázásával. Ráadásul abban az évben volt önhatalmúlag olyan bőkezű, miközben a település már komoly, több tízmilliós anyagi gondokkal küzdött. Remélem képviselő jelölt asszonnyal, ő volt akkor az önkormányzat gazdasági ügyintézője, a költségvetési beszámolók készítője, közösen számolnak majd el, hogy ezt a támogatást kinek fizették ki együtt, kinek utalták át, hiszen erre nem kaptak felhatalmazást a képviselő-testülettől. Vajon most is ezt a szemléletet képviselik újra együtt?”

Mivel megszólítottak, hogy számoljunk el 12 év után a lakosság felé, megpróbálnak elszámolni. A szórólapot nem akarja minősíteni sem tartalmában, sem formailag. Megkereste a volt polgármester asszonyt telefonon, hogy betekinthessen a papírokba. Nem megengedett hangnemben beszélt vele és azt mondta, hogy ennek komoly következményei lesznek. Hát általa lehet, hogy lesz komoly következménye, amennyiben nem kér tőlük nyilvánosan bocsánatot, mert jogi útra fogják terelni. Jegyző úrtól kért segítséget és kapott egy 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2008. (VI.4.) önkormányzati rendeletet. Ehhez tudni kell, hogy 2007. december 31-én dolgozott utoljára a hivatalban, tehát 2008-ban a zárszámadási rendeletet már nem ő készítette el. Ki meri jelenteni, hogy aki ezt a táblázatot készítette, az nem szakember. Olyan szakfeladatok szerepelnek benne, amelyek 2007-ben az önkormányzat költségvetésében nem volt. A 4. számú mellékletben látta, hogy sportkörök támogatása 3.079.000 Ft. Polgármester úr engedélyével átnézte a jegyzőkönyveket, hogy milyen költségvetési előterjesztések voltak 2007-ben és 2008-ban. A 2007. évi háromnegyedéves előterjesztésben már szerepelt 3.080.000 Ft módosított előirányzatként két szakfeladat. Sportcélok és feladatok 120.000 Ft, egyéb kulturális tevékenység szakfeladat előirányzata 2.960.000 Ft. A zárszámadási rendeletben ilyen szakfeladatok nem szerepelnek, de ezen két szakfeladat összege szerepel sportkörök támogatása szakfeladaton. A jegyzőkönyv tanúsága szerint, a háromnegyedéves tájékoztató kapcsán pont a Dóczi Attila képviselő kérdezte meg tőle, hogy az egyéb kulturális tevékenység szakfeladaton, 2.960.000 Ft, mit számoltak el. A válaszban szerepelt, hogy ez tartalmazta a falunapi, gyermeknapi, felvinci csereüdültetés költségei, valamint az idősek napi várható költséget. A sportköri feladatoknál volt 120.000 Ft módosított előirányzat, az Emlékparkban lévő sportpályához tettek egy hálót, hogy a labda ne tudjon az útra repülni. Ezt követően meg akarta nézni a könyvelési anyagot, de nem találta a hivatalban. Viszont talált egy jó segítséget, a 2007. évi főkönyvi számlák tételes forgalmát 2007. január 1-jétől 20017. december 31-ig. Ebben szerepelni kellett volna, ha valakit támogattak átadott pénzeszközként. Ilyen támogatás nem szerepelt, csak egy támogatás volt, a Zirci Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása 30.000 Ft értékben. Utána megtalálta a számítógépen a 2007. évi költségvetési anyagot és kinyomtatta a bankszámlaforgalmat, melyben minden egyes utalás szerepelt január 1-jétől december 31-ig. Természetesen nem volt ilyen összegű utalás. Ilyen kijelentéseket tenni egy 14 oldalas előterjesztés átnézése után, amiért állítólag nagyon megdolgozott, hogy a kezébe kerüljön, és más előterjesztéseket meg sem néz, nem mert volna tenni. Szerinte ez rágalom. Még egyet nagyon kikér magának, hogy megkerülték a képviselő-testületet. Egy költségvetésben ilyent nem lehet tenni. Amit év elején a költségvetésbe nem terveznek be, azt nem lehet kifizetni addig, amíg a képviselő-testület határozatot nem hoz. Könyvelni bizonylat nélkül, utalványlap nélkül nem lehet. Ez a 2007-es évre vonatkozik, most már másképpen van. A bizonylat lehetett számla, képviselő-testületi határozat, megbízási díj, támogatási szerződés stb. Ez mellett még volt egy utalványlap, melyen  szerepelt az utalványozó, érvényesítő, ellenjegyző aláírása. Az érvényesítő érvényesítette, hogy az utalványlap melletti számla jogilag megfelelő-e, az utalványozó a polgármester, az ellenjegyző a jegyző. Ez a három aláírás nélkül utalni nem lehetett. 
Egy valamit azonban megérzett a volt polgármester asszony, hogy mindketten bekerültek, csak egyet felejtett el, hogy ő képviselőként, tehát utalni nem fog. Továbbá 2007-ben komoly tízmilliós anyagi gondokkal nem küzdött Borzavár, hiszen a zárszámadásban hitelállomány nem szerepel. 2008-ban is 15.000.000,- Ft volt a pénzmaradvány.

Holczinger András borzavári lakos többször járt a Templomhegyen, az egy nagy szeméttelep, pedig ott megy a Kék-túra útvonala is. Összefogással, egy szemétgyűjtési akció keretében meg kellene tisztítani. 

Dombi László István polgármester szerint nem az önkormányzat tulajdona, hanem a Bakony Tsz tulajdonában áll. Valahogyan meg kellene csípni az illegális szemétlerakókat, esetleg vadkamerát kihelyezni, de ennek nem ismeri a jogi részét. 2010-ben a TSZ-szel közösen rendbe tették, táblákat helyeztek ki, de nem vezetett eredményre. A szemét nagyobb részét nem is a borzavári lakosok, hanem idegenek rakják ki. 

Sümegi Attila jegyző nem ismeri a kihelyezett hulladék összetételét, ennek hatáskörileg van jelentősége. Ha a rendőrséghez érkezik ilyen bejelentés, akkor szakértővel megvizsgáltatják a hulladék összetételét. A szakértő, ha veszélyes hulladéknak minősíti, akkor a rendőrhatóság eljárást indít. Amennyiben nem veszélyes hulladék, akkor átteszik az ügyet a jegyzőhöz és a jegyző, mint elhagyott hulladékkal kapcsolatosan az eljárást megindítja. Ennek kétféle kimenetele lehet. Az egyik, ha ismert a hulladék tulajdonosa, vagy birtokosa, tehát ismert a hulladék elhelyezője, és ez bizonyítható, akkor a jegyző felszólítja a hulladék elhelyezőjét, hogy szállítsa el a hulladékot. Ha nincs ilyen jellegű információ, akkor a jogszabály szerint a terület tulajdonosát kell kötelezni arra, hogy az elhagyott hulladékot elszállíttassa. Le kell kérni a tulajdoni lapot és ennek ismeretében fel kell venni a kapcsolatot a tulajdonossal, együttműködést kialakítani, és közösen megoldani a hulladék elszállítását. 
A kamera kihelyezését több szempontból meg kell vizsgálni, nem mindegy, hogy magánterületet, vagy közterületet érint. Itt is lehet szerepe a rendőrhatóságnak. A közterület megfigyelésére szigorú szabályok vonatkoznak. Ha a TSZ tulajdonában van a terület, akkor, mint magánterület megfigyelése sokkal egyszerűbb módon megoldható. 

Menyházi Kálmánné borzavári lakos elmondja, hogy az esővíz a kerítése mellett folyik le, félelmetes, ami ott van.  A szomszédjában nem lakik senki, gazban áll. Állítólag felszólították a tulajdonosokat, hogy kaszálják le, de továbbra is hatalmas gazban áll a telek. 

Dombi László István polgármester személyesen megtekinti a helyszínt, ha mód van rá, megtisztíttatja a területet. 

Dr. Tinya Flóra borzavári lakos szerint a falun belül sok mindent meg lehet oldani, sok szakember él itt, biztos vannak olyan emberek, akiknek sok felesleges terménye van, tárgya van. Ahhoz, hogy ezek eljussanak azokhoz az emberekhez, akiknek erre szüksége van, csak kommunikáció kérdése, interneten ez megoldható. Létrehozható egy facebook csoport, egy kommunikációs csatorna. Felajánlja segítségét, szívesen megcsinálja a levelező listát, ha van rá igény.

Dombi László István polgármester megköszöni a felajánlást, személyesen megbeszélik a továbbiakat. A közmeghallgatást 19 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
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