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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 19-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
    
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
						Zirci Rendőrőrs részéről:		
						Spanberger Zsuzsa		körzeti megbízott
						
-	lakosság részéről: 1 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 az ülés napirendjére.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2018. (XI.19.) 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 2018. évben végzett munkájáról

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






NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Tóth Gábor r.őrnagy, őrsparancsnok 

Spanberger Zsuzsa Bakonybél és Pénzesgyőr községek körzeti megbízottja tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2016. január 1-jétől november 1-jéig 11 bűncselekmény volt a faluban: 3 személy elleni vétség, ebből 1 könnyű testi sértés és 2 zaklatás, 4 közrend elleni vétség, 4 vagyon elleni vétség: ebből 1 csalás és 3 lopás. 
2017-ben 9 bűncselekmény volt: 3 személy elleni vétség, ebből 2 zaklatás, 2 közrend elleni vétség, 4 vagyon elleni vétség, melyből 1 csalás és 3 lopás. 
2018. január 1-jétől november 14-ig mindössze 1 bűncselekmény volt. Ez a csökkenő tendencia abból adódik, hogy a községben 2-3 naponta megjelennek, a körzeti megbízottal jó a kapcsolata mind a lakosságnak, mind az önkormányzatnak. Igyekeznek felhívni a lakosok, különösen az idősek figyelmét a veszélyekre. A településen történő lomtalanításkor folyamatosan itt vannak a rendőrök és ellenőriznek. Köszöni a jelzéseket, melyek hasznosak voltak a megelőzésben, nyomozásban. 

Kádi Gábor képviselő elmondja, hogy Borzavár és Zirc között lévő erdőben munkát végeznek, az erdőből kijövő gépek kihozzák a sarat az útra, ami balesetveszélyes. Kérdezi, kinek a dolga az utat takarítani? A rendőrség tehet valamit?

Spanberger Zsuzsa válaszol, hogy az erdőben munkát végzőknek a nap végén le kellene takarítani az utat. 


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 2018. évben végzett munkájáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy külön beszámolóval nem készült, a lakosságot kiadvány formájában rendszeresen tájékoztatják a képviselő-testületi döntésekről, a nyertes pályázatokról, végzett munkáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Bakonyi József borzavári lakos elmondja, hogy a hangos híradó megszüntetésével az emberek nem jutnak hozzá az információhoz. Azért nincsenek résztvevők a közmeghallgatáson, mert nem tudnak róla az emberek.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a meghívót feltették a honlapra, kihelyezték a hirdetőtáblákra és a helyi boltokba. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint ez nem elégséges, minden házba ki kellett volna küldeni. Ez minősíti a képviselő-testület munkáját.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy eddig sem küldték ki a házakhoz. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint megérdemelné a lakosság, hogy kapjon értesítést. A lakosok 90-95 %-a nem értesült a közmeghallgatásról. A hangos híradó megszüntetésekor a polgármester asszony ígéretet tett arra, hogy szórólapon tájékoztatja a lakosságot. Egyedül van itt a lakosság részéről, csak azért tud a közmeghallgatásról, mert meghívót kapott. A lakosok nem bújják az internetet, nem megy mindenki boltba. Több megbecsülést érdemelne a lakosság.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a közmeghallgatást 17 óra 19 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

