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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 14-én 17.00 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásról




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
-	meghívottak:				Sümegi Attila			jegyző
						Tóth Gábor			őrsparancsnok
- 	lakosság részéről 3 fő
																																		 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2016. (XII. 14.) határozata


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

	  
NAPIREND 

Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Tóth Gábor őrsparancsnok
	Tájékoztató a település környezeti állapotáról

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


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



1) Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Tóth Gábor őrsparancsnok

Tóth Gábor őrsparancsnok ismerteti Borzavár község közbiztonsági helyzetéről szóló írásos beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót tudomásul veszi.



2) Tájékoztató a település környezeti állapotáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ismerteti a település környezeti állapotáról szóló írásos tájékoztatót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


3) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy külön nem készített tájékoztatót, mert a lakosság részére rendszeresen megküldik a kiadványokat, melyből értesülhetnek az elvégzett munkáról, információt kaphatnak a benyújtott pályázatokról, az elnyert összegről.
Ebben az évben két jelentősebb beruházás volt, az iskolától a temetőig tartó járdaszakasz felújítása és az Alkotmány utcai buszmegállóhoz vezető járdaszakasz kiépítése. Reméli, hogy jövőre is tudják folytatni a felújításokat. 

Németh István borzavári lakos kérdezi, hogy a többi járdaszakasszal mi lesz?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy folyamatosan szeretnék felújítani a járdákat.



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

Bakonyi József borzavári lakos kérdezi, hogy a település tisztaságával kapcsolatban kik végeznek ellenőrzést?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói végzik az ellenőrzést. Általában konkrét bejelentés alapján, de szúrópróbaszerűen is történik ellenőrzés. A Városüzemeltetési Osztály dolgozói többször megjelennek a településen, ha látják, hogy elhanyagolt az ingatlan, akkor a tulajdonost felszólítják az ingatlan rendbetételére.

Bakonyi József borzavári lakos elmondja, hogy vannak elhanyagolt önkormányzati területek is, pedig a rendelet az önkormányzatra is vonatkozik. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kérdezi, hogy melyik területre gondol?

Bakonyi József borzavári lakos szerint a templomhegyen, a kőbányánál lévő állapot felháborító. Kinek kellett volna ezt megakadályozni, kinek kellett volna ellenőrizni? 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy Bakonyi úr ezt egy évvel ezelőtt is elmondta, az ő kérésére kihelyezésre kerültek a táblák. A Teszedd! szemétgyűjtő akció keretében a képviselők és családjuk a lakossággal együtt összeszedték a templomhegyen lévő szemetet, de sajnos mindig minden évben újra megtelik. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint a szemétszedés nem elegendő.  Szemét nélkül is rendetlenség uralkodik, tele van benőtt bokrokkal, nincsenek kivágva, azért tudják a bokrok alá a szemetet lerakni. Őrt kell odaállítani. Az önkormányzat engedélyt adott arra, hogy oda helyezzenek el szemetet.

Sümegi Attila jegyző szerint minden önkormányzati terület mellé nem lehet őrt állítani. Az emberek tudatáig kell eljutnia, hogy megfelelő helyre szállítsa a szemetet. Kéri, ha lát valakit szemetet elhelyezni, akkor szíveskedjen bejelenteni. Az önkormányzat szemételhelyezésre engedélyt nem adott. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a templomhegyen föld elhelyezésére adott engedélyt.

Bakonyi József borzavári lakos elmondja, hogy a kőbánya természeti érték, Borzavár jövőjének része lehet, vendégcsalogató lehetne. Meg lehet kérdezni muzeológust is, hogy valójában rendkívüli természeti érték van ott. Kutatások is folytak ott. Nem teljes egészében, de részben az itt ülő képviselők felelőssége is ennek megőrzése. Rajtuk múlik, hogy ne így legyen. A település jövőjét temetik el, ha nem tesznek semmit. A tábla kihelyezése és az évenkénti szemétszedés nem elégséges.




Dócziné Belecz Ágnes polgármester a közmeghallgatást 17 óra 35 perckor berekeszti.



K. m. f.
		
			

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

