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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 14-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		alpolgármester17,45-től
						Gartner Tamás		képviselő 17,05-től
						Kádi Gábor		képviselő
 						Kuti Vilmos 		képviselő
     
-	meghívott:				Sümegi Attila 		jegyző
						Tóth Gábor		őrsparancsnok

-	a lakosság részéről kb. 25 fő
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

79/2015. (XII. 14.) határozata


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


	  
NAPIREND 
Beszámoló Borzavár község közbiztonsági helyzetéről
	Előadó: Tóth Gábor őrsparancsnok
	Tájékoztató a település környezeti állapotáról

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2015. 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 őrsparancsnok

Tóth Gábor őrsparancsnok ismerteti Borzavár község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

- Gartner Tamás képviselő 17,05 órakor megérkezett.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag 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 lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatót:

“A környezetvédelemről szóló rendelet célja Borzavár község közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, táj- és természetvédelmi elemeinek meghatározása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása. 
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz összegyûjtésérõl szóló rendelet tartalmazza a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkezõ nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz összegyûjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályokat. 
A köztisztasággal kapcsolatos központi rendelet szabályozza az ingatlan-tulajdonosoknak a közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatait. 
Levegõtisztaságvédelem

A községben légszennyezést jellemzõen a közlekedés, a fûtés, az avar és kerti hulladékégetés okoz. Ipari létesítmény, mely jelentõsen befolyásolja a levegõ tisztaságát nincs.
Helyi rendeletben szabályozottak a háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok. Ezek betartását a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival folyamatosan ellenőrizzük. 


Felszíni és felszín alatti vizek védelme  

Borzavár ivóvíz ellátását a kiépített hálózaton keresztül a Bakonykarszt Zrt. biztosítja. 
Borzavár község kiépített szennyvízcsatorna hálózattal és helyi szennyvíztisztító teleppel rendelkezik. 
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére, a közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d.) pontja, valamint a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelet alapján került kiírásra.
A pályáztatás útján kiválasztott közszolgáltató: Kis-Jakab Dezsõ egyéni vállalkozó (8416 Dudar, Petõfi S. u. 3.). 
A közszolgáltatási szerzõdés 2018. december 31-ig érvényes. 

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.
A hulladék befogadója a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelõ Központ.

Épített környezet állapota 


Borzavár község tekintetében 2015-ben az alábbi építéshatósági eljárások történtek:

Építési engedélyezési eljárás: 	 2 db 
Igazolás: 	 1 db
Belföldi jogsegély: 	 1 db

Környezethasználati konfliktusok 

-	Borzavár község területén lévõ tehenészeti telep, melyet a Bakony Ho-Li Kft. üzemeltet.
-	A községhatár közelében a KOBOX MO Kft. és a „Dolomit 2002” Bányászati és 	Kereskedelmi Kft. által a Zirc 0197/10, 13, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 	mészkõbányászati tevékenység.”

3) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról
Elõadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a megalakulás óta három kiadványt készítettek, melybõl a lakosok nyomon tudják követni a képviselõ-testület munkáját. 
	4) Az érdeklõdõ állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekû bejelentések, 	javaslatok megvitatása

Oláh László borzavári lakos megköszöni a Szépalmai utca lakosainak nevében az útjavítást, de felesleges volt, ha nem korlátozzák a forgalmat. Ebbe az utcába elkelt volna 2 db fekvõrendõr, száguldoznak az autók. Nyáron emeletes buszok, traktorok járnak rajta, és újra tönkremegy. Ki kellene tenni újra a jelzõtáblákat, régen ugyanis kint volt a behajtani tilos kivéve célforgalom és súlykorlátozó tábla. 
A kõbánya egy katasztrófa, egy szemétdomb. Megoldást kell találni rá, már nem a mélyedésbe teszik a szemetet, az út szélére is lerakják.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ígéri, hogy megteszik a szükséges intézkedést.

Bakonyi József borzavári lakos szerint a kõbánya látványa megdöbbentõ. Sok olyan szemét van benne, amit valaki megengedett odatenni. Mindenképpen meg kell tiltani, hogy odahelyezzenek szemetet és senkinek sem kell megengedni. Egyetlen tábla sincs kirakva, hogy tilos a szemétlerakás. Ha mûködne a hangoshíradó, azon is lehetne hirdetni, de a tájékoztatókban is fel lehetne hívni a lakosság figyelmét erre. A közterületek rendben vannak, a Faluszépítõ Egyesület szép munkát végez a belterületen. A kõbánya betemetését nem engedélyezné, meg kell akadályozni a további feltöltést. Geológiai szempontból bemutatóhely, idegenforgalom szempontjából látványosság lehetne.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy a 64 aláíróból, amely a Cuha utcai fekvõrendõrök megszüntetését kérte, hány embernek van autója? Szerinte megfelelõek voltak a fekvõrendõrök, a táblákat is jól helyezték ki. Mióta elbontották, újra száguldoznak az autók. 70 ember miatt az önkormányzat kidobott 500.000,- Ft-ot az építésre és 200.000,- Ft-ot a bontásra. Akik megcsinálták, elfelejtették rendbe tenni az út szélét, eltûnt az árok. Nem saroktelek az ingatlana nincs elõtte árok, nincs járda, nem köteles kaszálni a területet, pedig kapott felszólítást. Egy éve az önkormányzat nem teszi rendbe ezt a területet, nem vágták le a füvet.

Sümegi Attila jegyzõ válaszában elmondja, hogy az ingatlantulajdonos köteles rendbe tenni az ingatlana elõtti közterületet. Kéri, hogy konkrét ügyben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályára fáradjon be.  

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a 67 aláíró az érintett utcák lakosainak a 20 %-a. Szerinte mindenkinek van kocsija.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy a Szépalmai utcai útfelújítás hány km? Sokallja kifizetett összeget. A Kossuth rádióban leadott mûsorban ismétlések vannak. Meghallgatta valaki, mielõtt leadják?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy 80 m2 került felújításra, szakaszonként lett kijavítva, kb. 5-6 helyen. A rádióban elhangzott mûsort meghallgatták adásba kerülés elõtt és nem találtak benne ismétlést.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy mikor várható változás? Nem kellene fejleszteni ezt a községet? Pl. internet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, tudják, hogy milyen munkák várnak rájuk és folyamatosan el is fogják végezni. 

Torkos Jánosné borzavári lakos kérdezi, hogy 2015-ben milyen pályázatokat nyert Borzavár? Teljesen leépül a falu, minden az alapokon van. Minden azon a szinten van, ahol az elõzõ polgármester átadta. Csetény 100 milliós fejlesztést valósít meg pályázati pénzbõl. Nekik miért sikerül?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, a kiadványokban mindig megírják, hogy mire pályáztak, és mire nyertek. 67 millió Ft-os költségvetésbõl nem lehet nagy összegû önerõt biztosítani. 

Torkos Jánosné borzavári lakos kérdezik, ha valaki elviszi egy másik településre a gyermekét óvodába, miért támadják állandóan? Az okát kell megkeresni, hogy miért viszik oda. Egy közösségi oldalon megosztott valamit, erre a Kádi Gábor képviselõ a közösségi oldalon reagált, hogy hallgassak, aki elviszi a gyereket másik óvodába, 430.000,- Ft-ot vesz ki az önkormányzat zsebébõl. Nem õk az elsõk, akik másik helyre viszik a gyermeket, nem az óvodával volt a probléma, az okát kellene megvizsgálni, nem vádaskodni. Ha Zircre vitték volna, akkor nem szóltak volna? Miért zárták be a konyhát?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kéri, hogy mondja el az okát, amiért más településre viszi az unokáját? Egyrészt elvárják, hogy a település fejlõdjön, másrészt viszont más településre járatják a gyermekeket óvodába. A normatíva kiesést fejlesztésre lehetne fordítani. Mindent megtesznek az óvoda mûködtetése érdekében, azonban ez a fejlesztés rovására megy. Végeztek egy felmérést az óvodában, elégedettek voltak a szülõk, semmiféle problémáról nem érkezett jelzés, így nem volt mit kivizsgálni. Itt van az illetékes, meg lehet kérdezni, hogy milyen intézkedést tett volna arra, hogy a települést gazdaságosabban mûködtesse? 2016 és 2010 között 57 millió Ft-os vagyon került eladásra. Az illetékestõl meg lehet kérdezni, hogy miért került ilyen helyzetbe az önkormányzat?

Szabó Józsefné borzavári lakos kérdezi, hogy az unokája, aki a borzavári iskolába jár, miért nem kapta meg a tankönyvtámogatást? A polgármester asszony mondta, hogy jelentsük be Borzavárra, amíg a támogatást megkapják, utána vissza lehet jelenteni Zircre. Ezt nem volt hajlandó megtenni. A gyermek után a borzavári iskola megkapja az állami támogatást. Sérelmezi, hogy szociális tûzifában sem részesül. Tavaly is voltak olyan idõsek, akik nem kaptak.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a rendelet szerint borzavári lakos részesülhet támogatásban. Tavaly kétféle faosztás volt. Az adományfát osztották az idõsek, egyedülállók, nagycsaládosok között. Ilyen fát az idén nem osztanak.  Szociális tûzifára vonatkozóan az idén is be lehet nyújtani a kérelmet, melynek jogosultsági feltételeit helyi rendelet határozza meg. 

Sümegi Attila jegyzõ elmondja, hogy a tankönyvtámogatásra jogosultság feltétele a borzavári állandó lakóhely.

	- Gurdon Lajos alpolgármester 17,45 órakor megérkezett.

Szabó Józsefné borzavári lakos kérdezi, hogy ki alkotja a rendeleteket? Miért nem lehet visszaállítani a hangoshíradót? Nem tudják, hogy mikor van testületi ülés. Nincs mindenkinek internet, az idõsek nem nézik a hirdetõtáblákat. Miért nem pályáztak járdafelújításra? Porván az egész faluban felújították a járdákat. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a rendeleteket képviselõ-testület alkotja. A testületi ülések meghívóját felteszik a honlapra és kifüggesztik a hirdetõtáblákon és a boltokban. Négy éven át hirdették az üléseket a hangoshíradón, de senki sem jött el. Járdafelújításra nem tudtak pályázni, mert a Magyar Állam tulajdonában van. Elindították a folyamatot, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön, és akkor már lehet rá pályázni. A pályázatokon való indulás függ attól is, hogy melyik településnek milyen bevétele van. Borzavárnak sosem volt olyan bevétele, mint a szomszédos településnek. A pályázatokhoz önrészt is kell biztosítani, ezért nagyobb pályázatokon nem is tudnak indulni. Tavalyról 12.000.000,- Ft tartalékot tudtak áthozni, jelenleg a számlán 13.747.000,- Ft van.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy a letelepedési támogatásban hányan részesültek?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy nem érkezett még ilyen kérelem. Sok házat megvettek a faluban, talán 1-2 ház maradt üresen, azok viszont nem eladók. Sok volt az érdeklõdés a támogatás iránt, de végül nem adta be senki a kérelmet. 

Dombi László borzavári lakos a kiadvánnyal kapcsolatos véleményét szeretné elmondani. Nem gondolta, hogy ilyen helyzetben van az óvoda, úgy érzi, hogy a megmaradásért küzdenek, mivel az elmúlt években nem hozták meg a szükséges döntéseket. Mossák kezüket, hogy mindent megtesznek az óvoda biztonságos mûködéséhez, és a szülõkre, törvényi változásokra, pénzhiányra hivatkoznak, de nem keresik meg a probléma igazi gyökereit. Hoztak döntést 500.000,- Ft-os letelepedési támogatásról, de olyan feltételekkel, hogy nem tudják igénybe venni. Kétszer 30.000,- Ft-os támogatást adnak, de a gyermekek 38 %-át mégis elviszik más településre. A spórolás a kiindulópont, pedig most is említett a polgármester asszony, hogy közel 14 millió Ft van a számlán. Ez rossz irány, ez az óvoda megszûnéséhez vezet. Minõségi oktatás kell az intézményekben, az Önök feladata pedig, hogy ezt megteremtsék. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kérdezi, hogy nem megfelelõ színvonalú az óvodai nevelés?

Dombi László borzavári lakos szerint a színvonalas oktatás a fenntartón múlik. Ha jó a szolgáltatás, akkor más helyrõl is idehozzák a gyermekeket és nem lesz finanszírozási, mûködtetési probléma, és fejleszteni, pályázni is lehet. Ez csak akkor valósul meg, ha visszaveszik a fenntartói jogokat. Nem azt kell megmagyarázni, hogy mit miért nem lehet megoldani. Miért nem pályáztak járdafelújításra?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy azok a szakaszok, amikre pályázni lehetett volna, nem az önkormányzat tulajdonában van. Ezt a folyamatot most indították el, ezt a te idõdben is meg lehetett volna tenni.

Dombi László borzavári lakos cáfolja a polgármester asszony válaszát, mert nem igaz. A 416 hrsz-ú járda, ami a Fõ utca 2. házszámtól az Oázisig, illetve a Petõfi utcáig tart, önkormányzati tulajdonban van, lehetett volna rá pályázni. A templom és iskola elõtti, valamint a hivatal és bolt közötti járda is önkormányzati tulajdonban van, mégsem nyújtottak be a pályázatot. Ezek szerint nem tudja, hogy mi az önkormányzat tulajdona.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, feltétel volt, hogy tömegközlekedést érintsen a járda.

Sümegi Attila jegyzõ tájékoztatja a jelenlévõket, hogy azon járdaszakaszok, amikre pályázni lehetett volna, a Magyar Állam tulajdonában vannak és a közút a kezelõje. Megerõsítem a polgármester asszony által elmondottakat, idegen tulajdonban lévõ területre pályázatot benyújtani nem lehet. Jelenleg az ingatlanmegosztás munkarészei készülnek, ezt követõen kerülhetnek ezek a szakaszok az önkormányzat tulajdonába. 

Dombi László borzavári lakos szerint az 520 hrsz-ú és 460 hrsz-ú járda is önkormányzati tulajdonban van, el kell ismerni, hogy nem nyújtották be a pályázatot.

Sümegi Attila jegyzõ elmondja, hogy olyan pályázatot nem nyújtanak be, amely nem felel meg a feltételrendszernek. A pályázati kiírásokat a zirci hivatalban a kollégák folyamatosan figyelik. Kevés olyan pályázat van, amelyen egy ekkora település indulhat. 

Torkos Jánosné borzavári lakos szerint mindenhol szépül, gyarapodik a falu, csak itt nem. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy felújították a ravatalozót, templomot, játszóteret építettek.

Torkos Jánosné borzavári lakos szerint a játszóteret nem a szennyvíztisztító telep mellett kellett volna kialakítani. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint a közmeghallgatás átalakult választási kampánnyá. Nincs igazuk, hogy ebben a faluban nincs fejlõdés. A polgármester asszony felsorolta mi valósult meg, büszke lehet rá. Nem lennének ilyen helyzetben, ha az elõzõ polgármester nem tapsolt volna el 57.000.000,- Ft-ot. Ezt nem szabad elfelejteni. 

Dombi László borzavári lakos kérdezi, hogy milyen rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési tervek vannak?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy vannak elképzelések, de nem tudnak mindent megvalósítani a 67.000.000,- Ft-os költségvetésbõl, 10-20 millió Ft-os önrészeket nem tudnak biztosítani. A 27 %-os ÁFÁ-t meg kell fizetni az önkormányzatnak. Egyszerre nem tudják az utakat, járdákat felújítani, az nagy összeg, csak szakaszosan tudják megvalósítani. Nagy pályázatokon nem tudnak indulni, hitelt nem adnak az önkormányzatoknak. Csak a megtakarításból tudnak gazdálkodni, 13 millió Ft, ezzel nem kell szégyenkezni. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint az elõzõ polgármester 25 évig nem csinált járdát.

Dombi László borzavári lakos elmondja, hogy hiába áll a polgármester mögött egy nagyszerû, jó szakmai színvonalon mûködõ zirci hivatal, ha Önök nem szabják meg az irányt. Elõre meg kell határozni a célokat. A napokban írják ki a többfunkciós közösségi tér megvalósítására vonatkozó pályázatot, 75-95 %-os támogatottsággal az 1000 fõ alatti települések részére. Javasolja belevenni a munkatervbe, hogy havonta készítsen a hivatal tájékoztatást a pályázati kiírásokról.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy figyelik a pályázatot. 

Dombi László borzavári lakos elmondja, hogy a Cuha és Petõfi utcát összekötõ út építésével kapcsolatban beleugrottak egy olyan helyzetbe, ami se mûszakilag, se pénzügyileg nem volt elõkészítve. 1992-ben vagy 1993-ban készült egy terv az utcák összekötésére, és jogerõs építési engedéllyel is rendelkeztek. Elkészült az út, de nem volt rá engedély. Az engedélyezést nem a tulajdoni viszonyok határozzák meg, hanem a mûszaki tartalma. A Nemzeti Közlekedési Hivataltól fennmaradási engedélyt kell kérni az útra.

Kádi Gábor képviselõ elmondja, hogy terveztetve és engedélyeztetve lett az út.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint az út szabályozása rendben van, nem kell róla beszélni.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy mikor lesz informatikailag fejlesztés? Jelenleg az Invitelnél 10 megás az internet.

Sümegi Attila jegyzõ megígéri, hogy megkérdezik a szolgáltatókat. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ígéri, hogy megkeresik a lehetõségeket.

Nagy Tibor borzavári lakos elmondja, hogy ebben a faluban van egy iskola, melyet közösen tartja fenn a két település. Két kicsi falu ez, össze kellene fogni és összevontan kellene mûködtetni az óvodát is.  Az 1. és 2. évfolyamot át kellene hozni, mûködtethetné a KLIKK. Van egy felelõs választott testület, ezt át kellene gondolni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, az iskola mûködtetõi nem az önkormányzatok, nekik csak az intézményi étkeztetést kell biztosítani. Az iskola épületei 100 %-ban az önkormányzatok tulajdonában vannak. Az óvoda közös volt 2008-ig, vagy 2009-ig, de Porván építettek új óvodát és elvitték a gyerekeket. A gyermeklétszám csökkenése a másik településen is komoly problémát jelent. Egy településen fontossági sorrendet kell felállítani, elsõ az intézmények mûködtetése. A két falu között 2006 és 2010 között több per is volt folyamatban. A két település között most sincs jó kapcsolat.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a közmeghallgatást 18 óra 50 perckor berekeszti.

K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyzõ 

