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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 22-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
						Zirci Rendőrőrs részéről:		
						Simon Balázs			körzeti megbízott

- 	lakosság részéről 5 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
88/2017. (XII. 22.) határozata


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

	  
NAPIREND 

Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Tóth Gábor r.őrnagy, őrsparancsnok
	Tájékoztató a település környezeti állapotáról

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2017. 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

Simon Balázs körzeti megbízott tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tavalyi évben 10 db bűncselekmény volt Borzaváron, ez 2017-ben csökkent. Három vagyon elleni, két közlekedési és két személy elleni vétség történt. A községben 2-3 naponta minimum egy órát itt van egy rendőr. Azok az emberek, akik nem tudtak együtt élni a másikkal, eltűntek a községből. A tolvajok, orvvadászok szintén eltűntek a környékről. A község közbiztonsága jónak mondható, kirívó esemény nem történt Borzaváron.  

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.

Kérdések, hozzászólások

Dombi László borzavári lakos kérdezi, hogy a szemétszállítást más vállalkozó végzi?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja, hogy a vállalkozó megszüntette a vállalkozását.

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


3) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kiadvány formájában tájékoztatták a lakosságot a képviselő-testület munkájáról, döntéseiről.

Kérdések, hozzászólások

Fehér István borzavári lakos szerint a honlap készítésekor szó volt arról, hogy lehet olyan fül, ahol a lakosság észrevételeket, javaslatokat tehet. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy csak javaslatként vetődött fel és a jegyző úr tájékoztatta a feltételekről. 

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a hivatalnak nincs arra kapacitása, hogy egy személyt ráállítson a beérkező vélemények, észrevételek kezelésére.

Fehér István borzavári lakos a Borzavárról szóló könyv adománygyűjtésével kapcsolatban kérdezi, hogy látta-e valaki ezt a könyvet? Mekkora terjedelmű? Mennyibe fog kerülni a könyv kiadása? Kértek árajánlatokat?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester olvasta a kéziratot, kb. 270 oldal + a fényképek. A költségekre vonatkozóan nincs információja, folyamatban vannak az árajánlat kérések.

Fehér István borzavári lakos szerint először kellett volna árajánlatokat kérni, és ha már ismertek a költségek, akkor lehetne gyűjteni az adományokat. Melyik nyomdával tárgyalnak?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy amennyiben nem fedezi az adományokból befolyt összeg a kiadásokat, akkor megteszik a további szükséges lépéseket annak érdekében, hogy további pénzügyi források rendelkezésre álljanak a könyv kiadásához. Több nyomdával tárgyalnak, neveket most nem tud mondani. 



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


Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy mi a helyzet a tavalyi közmeghallgatáson is felvetett internet bővítéssel kapcsolatban?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szintén használja az internet szolgáltatást, elég gyorsnak tartja, nincs vele probléma.

Dombi László borzavári lakos szerint a szomszéd településen korszerűbb internet szolgáltatás van, gyorsabb és árban is kedvezőbb. Nemcsak levelet kell írni a szolgáltatónak, hanem személyes kapcsolatfelvétel útján is szorgalmazni kellene a fejlesztést. Másik szolgáltatót is meg lehet keresni. Ha a fiatalokat itt akarják tartani, akkor minőségi szolgáltatást kell biztosítani.

Kuti Vilmos képviselő szerint lassan nézhetetlen a Kábelszat Kft. által üzemeltetett rendszer. Régebben szó volt róla, hogy fejlesztenek, most azonban azt a választ kapta, hogy fejlesztés biztosan nem lesz, sőt a meglévő bekötéseket is meg akarják szüntetni.  

Fehér István borzavári lakos javasolja az utcanév táblák kicserélését. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a bakonybéli önkormányzat tavaly kicseréltette az utcanév táblákat, szerinte nagyon ízlésesek, egyszerűek a táblák. Van információja a költségekről, azonban olyan kiadások jöttek a tavalyi évben és az idei évben is, amelyek háttérbe szorították ezt a beruházást. Látják a problémát, tudják, hogy cserélni kell, hiszen folyamatosan dőlnek ki a táblák, állandóan javítani kell.

Fehér István képviselő kérdezi, hogy melyek azok a többletkiadások?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a kiadványban szerepeltek ezek a beruházások, pl. a temetői lépcső felújítása, az iskolai és óvodai konyha felújítása.

Dombi László borzavári lakos kérdezi, hogy mi a helyzet a beadott pályázatokkal?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy két pályázatot adtak be. Járdafelújításra 1.250.000,- Ft-ot nyertek, a csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázaton még nem született döntés. A központi költségvetésből 8 millió Ft-ot kaptak járdaépítésre, valamint 6.614.000,- Ft-os rendkívüli települési támogatásban részesültek. 

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy a hirtelen főállású polgármesterré válás nem igényelt volna nagyobb nyilvánosságot? Tiszteletdíjas polgármesternek választották, nem főállásúnak. Nem kellett volna újra megmérettetni magát?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester felkéri a jegyző urat, adjon tájékoztatást.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az Mötv. alapján a ciklus alatt egyszer képviselő-testületi döntéssel megváltoztatható a polgármesteri tisztség betöltésének módja, tehát nem szükséges újabb választás. 

Vajda Gyula borzavári lakos kérdezi, hogy a tűzoltóautó értékbecslés után lett eladva, vagy vihette az első érdeklődő? Olcsón adták el. 

Dombi László borzavári lakos szerint 2010-ben megfelelő műszaki állapotú volt az autó, egy éves műszaki érvényességgel adták át. Ettől függetlenül a képviselő-testület dönthetett az eladásról. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy meghirdették az autót, a zirci tűzoltóparancsnok véleményét kérték ki az értékre vonatkozóan. 

Kádi Gábor képviselő szerint kb. egy évig volt hirdetve és még csak érdeklődő sem volt rá.

Dombi László borzavári lakos kérdezi, hogy a 4. hrsz-ú ingatlan, pásztorház eladását miért ilyen feltételekkel adták el? A 2.300.000,- Ft-os vételárból 300.000,- Ft-ot fizetett a vevő, a fennmaradó összeget pedig 66 hónapon keresztül havi 30.000,- Ft-os részletekben fizeti, viszont nem fizeti a továbbiakban a 20.000,- Ft-os lakbért. Tehát 66 hónap alatt havi 10.000,- Ft-ot fizet, így 660.000,- Ft-ért hozzájut a házhoz.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy ezen az önkormányzati tulajdonú lakáson, mint tulajdonosnak felújításokat kellett volna végezni. Az elkövetkező öt év alatt kb. 3 millió Ft-ot kellett volna rá költeni, hogy megfelelő műszaki állapotú legyen. A bérlő jelezte, hogy megindult a hátsó fal, erre árajánlatokat kértek, több millió forint kellett volna, hogy rendbe hozzák.

Dombi László borzavári lakos tudja, hogy a vagyonrendelet alapján nem kellett meghirdetni, joga volt a képviselő-testületnek ilyen módon eladni, de mégis jobb lett volna, ha meghirdetik, és annak adják, aki a legtöbbet ígéri. Nem rendkívüli ülésen kellett volna ezt tárgyalni, annyira nem volt sürgős. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy folyamatos problémák adódtak, a háznak nem volt megfelelő a műszaki állapota. A rendkívüli ülésen nemcsak ezt az egy napirendi pontot tárgyalták. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a közmeghallgatást 18 óra 14 perckor berekeszti.



K. m. f.
		
			

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

