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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 17-én 16,00 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásról




















A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester 
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

    - 	bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			képviselő
												
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző	
						Muraközy Erzsébet		őrsparancsnok-										helyettes
-	valamint megjelent 1 fő érdeklődő állampolgár
							
						
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja a közmeghallgatást.

A meghívó szerint javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére.	

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

81/2014. (XII. 17.) határozata


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

	  
NAPIREND 
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
	Előadó: Tóth Gábor őrsparancsnok
	Tájékoztató a környezet állapotáról

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok megvitatása


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Muraközy Erzsébet őrsparancsnok-helyettes

Muraközy Erzsébet őrsparancsnok-helyettes ismerteti a közbiztonság helyzetéről szóló, írásos beszámolót.

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy régebben sok probléma volt a házaló árusokkal, de a többszöri járőrözésnek köszönhetően ez megszűnt.

Muraközy Erzsébet őrsparancsnok-helyettes köszöni a pozitív jelzést. 



2) Tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ismerteti a környezet állapotáról szóló, írásos tájékoztatót.

Kérdések, hozzászólások

Druzsbaczky Ildikó borzavári lakos kérdezi:
- Mi a helyzet a tehenészeti telep szennyvízelvezetésével kapcsolatban?
- A Templom hegyen egyre szaporodik a szemét. Mit tesznek az illegális szemétlerakó megszüntetésére?
- Füstölésre, égetésre milyen szabályok vonatkoznak? A Liget utcában veszélyes hulladékot, műanyagot is égettek.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol:
- A Bakony-Holi Kft. uniós pályázat igénybevételével oldja meg a szennyvízelvezetést, tehát a probléma meg fog oldódni.  
- Az illegális hulladéklerakást nehéz kiküszöbölni. Minden évben részt vesznek a „TeSzedd” szemétgyűjtési akcióban, melynek keretében összegyűjtik a szemetet és egyre több területen teszik ezt meg.
- Az égetést helyi rendelet szabályozza, melyről az embereket a következő lakossági tájékoztatóban értesítik. Kéri, ha veszélyes anyag égetését észleli, telefonon értesítse a hivatalt, hogy meg tudják tenni a szükséges intézkedést.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a veszélyes anyag égetését helyi rendeletben nem lehet szabályozni, központi jogszabály vonatkozik rá. Megszegése esetén környezetvédelmi bírságot lehet kiszabni. A Korm. rendeletre hivatkozva lehetne a lakosságnak küldeni egy felhívást.



3) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy írásos beszámolóval nem készült, mivel a lakosságot a negyedévente megjelenő kiadványban tájékoztatják az önkormányzat által végzett munkáról. 2014-ben két nagyobb beruházás volt, a ravatalozó felújítása és a játszótér kialakítása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Druzsbaczky Ildikó borzavári lakos kéri, hogy a játszótérhez helyezzenek ki egy lámpát.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy egyeztetések folynak ez ügyben, tavasszal a táblák kihelyezésével együtt tervezik megoldani a világítást.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a közmeghallgatást 16 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

