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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 10-én 17,00 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Lajkó Antal			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő		
						
	meghívottak:		Sümegi Attila		jegyző

				Kropf Miklós		járási hivatalvezető
			Tóth Gábor 		r. főhadnagy, megbízott őrsparancsnok
			Simon Balázs		r. zászlós, körzeti megbízott

valamint megjelent a lakosság köréből 1 fő.
						

Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja a közmeghallgatást.
 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

101/2013. (XII. 10.) határozata


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

	Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató

	Előadó: Tóth Gábor r. főhadnagy, megbízott őrsparancsnok
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató a környezet állapotáról

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


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Tóth Gábor r. főhadnagy, megbízott őrsparancsnok

Tóth Gábor r. főhadnagy, megbízott őrsparancsnok elsősorban a lakosságnak szerette volna a tájékoztatóját elmondani. Kéri, hogy az információkat korábban juttassák el hozzájuk, hogy ne bűncselekmény legyen a szabálysértésből. Magyarországon az elmúlt időszakban a legfőbb problémát az idős emberek elleni elkövetők okozták. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb feladatuk a megelőzés, melybe bevonják a körzeti megbízottakat és polgárőröket is, akik az információkat továbbítják. Példaként említi a trükkös lopásokat, ál vízóra leolvasókat, árusokat, ál gázóra leolvasókat. Fontos, hogy a célszemélyekhez, ez esetekben az idős emberekhez eljussanak az információk. A Veszprémi Rendőr-főkapitányság hivatala bűnmegelőzési programot készített. Tudomása szerint a körzeti megbízott és az önkormányzat, polgármester asszony kapcsolata jó, és ez nagy segítséget jelent az információk továbbításában. A körzeti megbízottra nagy felelősség hárul, fel kell keresnie az embereket, közelebb kell kerülnie az állampolgárokhoz, hogy fel tudja hívni figyelmüket a veszélyre. Baj esetén fontos, hogy minél előbb értesítsék őket, minél előbb el tudjon indulni az áldozatvédelmi segítség, melyet Veszprémben érvényesítenek. Feljelentés három napon belül érvényesíthető. A célszemélyek másik csoportja a fiatalok. Számtalan programot szerveznek, megkeresik az iskolákat, felvilágosító órákat tartanak, akár a gyerekeknek, akár szülői értekezlet keretében a szülőknek. Nem mindegy, hogy a fiatal diákcsínyt, szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el. A törvény nem tudása nem mentesít, a jogrendszer eljár velük szemben. Minél nagyobb számban vannak jelen, bevonva a polgárőrséget is, annál jobban tudják növelni az állampolgárok biztonságérzetét. Már a „lomisok” ellen is el tudnak járni, ha érkezik bejelentés. Az ünnepek alatt fokozott ellenőrzéssel lesznek jelen a bevásárlóközpontokban, buszpályaudvarokon, vasúton. A fokozott rendőri jelenlét csökkenti a bűnügyek számát. A település közbiztonsága jónak mondható, köszöni az önkormányzat, képviselő-testület, polgármester asszony támogatását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönetét fejezi ki egyrészt Simon Balázs körzeti megbízottnak a településért végzett munkájáért, aki mindig készségesen rendelkezésre áll, másrészt pedig Tóth Gábor úrnak a temetéskor nyújtott rendőri segítségért. 


2) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2013. évi munkájáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy negyedévente eljuttatják a lakossághoz a kiadványokat, melyek egy átfogó képet adnak képviselő-testület 2013-ban végzett munkájáról, így mindenki számára ismert.

Lajkó Antal alpolgármester szerint a kiadványok tárgyilagosan, alaposan tartalmazzák az eddigi munkájukat, valószínűleg ezért nem érdekli a lakosságot a közmeghallgatás.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
3) Tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ismerteti a lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatót:

„A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 53. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja előírja a települési önkormányzatoknak, hogy a környezet védelme érdekében elemezni, értékelni kell a település környezeti állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
A környezet védelmét szabályozó főbb helyi rendeletek: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 


A közterületek használatáról szóló rendelet célja Borzavár község közterületeinek, és zöldterületeinek védelme községképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével, valamint meghatározza a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását.

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról szóló rendelet szabályozza a közterületek rendszeres tisztántartásának, a zöldterületek, parkok fenntartásának feladatait, az érintett ingatlantulajdonosok ez irányú kötelességeit, valamint meghatározza a települési szilárd hulladék közszolgáltatással kapcsolatos szabályokat. 

2013. április 20-án, a Föld Napja alkalmából, majd 2013. szeptember 21-én a Teszedd! akció keretében szemétgyűjtést szerveztünk, melynek következtében megtisztítottuk a község belterületeit, közterületeit. 

A közterületek parkosításáról, virágosításáról a Faluszépítő Egyesület gondoskodik. 

Levegőtisztaságvédelem

A levegő minőségét bizonyos időszakonként a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vizsgálja. A térségre vonatkozóan a levegő nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációját a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) elhelyezett mérőműszerrel vizsgálják. 
A községben légszennyezést jellemzően a közlekedés, a fűtés okoz. Ipari létesítmény, mely jelentősen befolyásolja a levegő tisztaságát nincs.




Felszíni és felszín alatti vizek védelme (vízellátás, szennyvízkezelés) 

Településünk ivóvíz ellátását a kiépített hálózaton keresztül a Bakonykarszt Zrt. biztosítja. 

Borzavár község kiépített szennyvízcsatorna hálózattal, szennyvíztisztító teleppel rendelkezik, melyet szintén a Bakonykarszt Zrt. üzemeltet. A szennyvízcsatorna hálózatra az ingatlanok 90 %-a rákötött. 
A település közigazgatási területén ásott vagy fúrt kút csak engedéllyel létesíthető. Amennyiben a kutat az első vízadó rétegig fúrják meg és csak talajvíz felhasználása történik, valamint az éves kapacitása nem haladja meg az 500m3-t, akkor az engedélyező a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Amennyiben rétegvizet használnak fel és 500m3-nél nagyobb az éves vízkivétel, akkor a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kell vízjogi létesítési engedélyt kérni.


Hulladékkezelés

Borzavár Község Önkormányzata a helyi rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és egyes összetevőinek szelektív gyűjtésére.
Borzavár község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást a hulladék gyűjtése tekintetében a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém, Házgyári út 1., továbbiakban: Szolgáltató) végzi, a hulladék ártalmatlanítása tekintetében az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

A hulladék befogadója a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ.

A lakossági szemétszállítást 60, 80 és 110 l-es gyűjtőedényhez rendszeresített tömörítő lapos gépjárművel végzik. 

A szolgáltató egy alkalommal végzett lomtalanítást annak érdekében, hogy az ingatlan tulajdonosok ellenőrizhető módon váljanak meg feleslegessé vált tárgyaiktól. A Zirci Közös önkormányzati Hivatal  gépjárműgumi gyűjtést  szervezett 2013. június hónapba,  illetve e-hulladék gyűjtést szervezett 2013. október 14-én Zircen, mely gyűjtésekre igény szerint a borzavári polgárok is bekapcsolódhattak. 

Uniós projekt keretében hulladéksziget épült ki, a szelektív gyűjtés kiterjesztése érdekében. Az új szigeten külön konténerben gyűjtjük a műanyag, az üveg és a papír, illetve a karton csomagolási hulladékot.

Ebösszeírás

Borzavár községben 2013 tavaszán eb összeírást végeztünk az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § alapján. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (10) bekezdése szerint: „Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.”. Ennek megfelelően az ebösszeírás során az adatszolgáltatás részét képezte a transzponder sorszámának megadása.  

Épített környezet állapota 

Borzavár község tekintetében jelenleg nincs folyamatban építési engedélyezési eljárás. 2013-ban az alábbi építéshatósági eljárások történtek:

Építési engedélyezési eljárás:	1 db
Használatbavételi engedély:	1 db
Kötelezés:			2 db 
Szakhatósági nyilatkozat:	1 db
Igazolás:			2 db
Hatósági bizonyítvány:	2 db


Ravatalozó felújítása

LEADER pályázat keretében a ravatalozó felújítására 12.908.566,- Ft-ot nyert a község, melyhez az ÁFA összegét, 3.485.312,- Ft-ot önrészként kell biztosítani. A beruházás megvalósítása novemberben elkezdődött, a projekt várhatóan 2014. május 31-re befejeződik.


Cuha és Petőfi utat összekötő út aszfaltozása

A beruházás júniusban elkészült, ezzel pormentesítettük a két utcát összekötő utat, illetve csapadékvíz elvezetését is megoldottuk. A beruházás összköltsége 3.873.513,- Ft, melyből 1.153.000,- Ft-ot a HungaroControl Zrt-hez benyújtott pályázaton nyertünk. 


Utasvárók kihelyezése

2013. novemberben 3 db utasváró kihelyezésére került sor, melyhez a HungaroControl Zrt-hez benyújtott pályázat során 1.400.000,- Ft-ot nyertünk, így önkormányzatunknak 82.056,- Ft-ot kellett biztosítani.”

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Bakonyi József borzavári lakos kérdezi, hogy a Kormány rezsicsökkentéses rendelete alapján a helyi szemétszállítási rendeletet módosították-e? 


Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a szemétszállítási díjat központilag állapítják meg, az önkormányzatnak díj megállapítási jogköre nincsen. Áttekintik a helyi rendeletet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester megköszöni a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 éves munkáját, támogatását, az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

