4

	

 


											15/2022.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 28-án 16.00 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 Gyuláné			képviselő

     -	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit 	jegyző	
	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrse részéről:
						Róka Attila			őrsparancsnok		     -	lakosság részéről:			2 fő			
												
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2022. (XI. 28.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
	Beszámoló a közbiztonsági helyzetéről 

	      Előadó: Róka Attila r.alezredes, őrsparancsnok 
	Tájékoztató a környezet állapotáról 

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



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Róka Attila őrsparancsnok
   
Róka Attila őrsparancsnok elmondja, hogy jó a kapcsolat az önkormányzattal, egymás munkáját segítik. Kirívó eset nem történt a településen, mindössze négy jogszabálysértés, bűncselekmény fordult elő a településen: egy esetben Borzavár és Zirc között árokba borult egy jármű, egy családon belüli kiskorú veszélyeztetése és kettő visszaélés lőszerrel, fegyverrel. Ki kell emelni, hogy ha nagyobb volumenre tekintünk a jogszabálysértésekre, kb. 10-15 évre visszamenőleg, a klasszikus vagyon elleni jogsértések pl. besurranásos lopások száma nagyon lecsökkent. Ez nemcsak erre a településre vonatkozik, hanem általánosságban jellemző. Ezt most lehetett észrevenni elsősorban a covid miatt. 1,5-2 évig az emberek korlátozva voltak, sokan rá voltak kényszerülve, hogy az interneten intézzék az ügyeiket. Sokkal inkább áttevődött a klasszikus értelemben vett vagyoni javakat veszélyeztető bűncselekmények súlya az online térben elkövetett jogsértésekre. Sok jó tulajdonsága van az internetnek, tudunk szárnyalni a világhálón, de negatív jellemzője is van. Sajnos a bűnelkövetők is haladnak a korral. Nagyon sok ember van, akik nem ismerik annyira ezt a teret és kvázi az elkövetők ezt kihasználják. Nap, mint nap halljuk a médiában, újságban, hogy különféle számlákról emelnek le pénzt, adathalász tevékenységet folytatnak. Internetes vásárlásoknál csalások tömkelegét követik el. Most megint egy olyan időszakhoz érkezünk, hogy a karácsonyi ajándékot nagyon sok ember az interneten szerzi be, és sajnos lesz aki ezt kihasználja. Közlekedésbiztonság tekintetében szintén olyan helyzetben van a település, hogy abszolút nem jellemző a közlekedési balesetek előfordulása. A Rendőrkapitányság tudomására egy esemény jutott, amely nem belterületen, hanem a Borzavár-Zirc összekötő úton történt, az egyik kanyarban kisodródott egy jármű, majd az árokban állt meg, Szerencsére sérülés nélküli baleset volt. Nem kizárt, hogy történtek koccanások, de azt meg nem köteles a rendőrségre bejelenteni. Ha felek megegyeznek, akkor egyszerűbb az ügymenet is. Ha a rendőr a helyszínre jön, akkor már meg kell állapítani az egyik fél felé a felelősséget. Akkor az viszont helyszíni bírságot vagy egyéb eljárást is vonhat maga után. 
Köszönetét fejezi ki évközben a különféle rendezvények kapcsán kialakult jó együttműködésért.

Dombi László István polgármester megköszöni a tájékoztatót és szintén köszöni a jó kapcsolat kialakítását, melyből az itt élők profitálnak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2022. (XI.28.) határozata 

a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


2) Tájékoztató a környezet állapotáról 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2022. (XI.28.) határozata

a környezet állapotáról szóló tájékoztató tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester 
Határidő: 	azonnal 



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.



Dombi László István polgármester a közmeghallgatást 16 óra 25 perckor berekeszti.



K. m. f.




Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

