JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2006. DECEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL
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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. december 18. napján 17,30
órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Kultúrház Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete Rozália, Pete Istvánné,
Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol vannak: Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Németh Ervinné települési
képviselők.
Lakosság részéről: 28 fő.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző.
Bakos Tibor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 5 fő megjelent. Az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére, mely alapján a képviselő-testület
az alábbi napirend tárgyalását határozza el:

Napirend:
1.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Bakos Tibor polgármester.
Napirend tárgyalása:
1.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Bakos Tibor polgármester.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata az
alapellátások biztosítása. A Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda iskolai
intézményegységben a létszám szinten van, az óvoda intézményegységben van egy bizonyos
csökkenés. Az elmúlt két évben 4 millióval csökkent az iskola és az óvoda költségvetése. Az
iskolával foglalkozni kell, mert a törvényi változások miatt ebben a formában nem fog
működni. Az óvoda udvarába felépítettek egy faházat a játékok tárolására.
A továbbiakban a szociális ellátásokról ad tájékoztatást, felsorolja a rendszeres és az eseti
pénzbeni ellátások összegeit. Elmondja, hogy az egészségügyi ellátás biztosított, mind a
háziorvosi, védőnői, fogorvosi ellátás. Az önkormányzat tagja a Városkörnyéki
Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának, 70 település tartozik a társuláshoz. A
következőkben felsorolja az önkormányzat kötelező feladatait. A rendezési terv jogerős.
Mielőtt valaki építkezésbe kezd, az a rendezési tervet alaposan tanulmányozza át. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban 4 fő részesül. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának
támogatásában 2 család részesült.
Közcélú foglalkoztatottként átlagosan 3 főt foglalkoztattak, ismerteti a neveket.
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Támogatták a civil szervezeteket is, többek között az Együtt Sárhidáért Alapítványt,
Sportkört, stb. 22 fővel megalakult egy új civil szervezet, melynek neve: „Egészséges Életért
Egyesület”. Elmondja, hogy mely társulásoknak tagja az önkormányzat, TÖOSZ, Többcélú
Kistérségi Társulás, Principális és Felső-zalamenti Társulat, Zalaegerszeg Városkörnyéki
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása, ZALAISPA, Belső Ellenőrzési Társulás Hahót,
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat fejlesztésére Társulás,
Válicka-völgye Kistérségi Társulás, Szociális Szolgáltató Társulás, Közös Pénzügyi Alap.
Felsorolja a rendezvényeket, melyek közül kiemeli a falunap, szüreti felvonulás, valamint az
idősek napja megrendezését. Idei évben tartják meg a mindenki karácsonyát, mely különbözik
a többitől. A társadalmi szervezetek és a civil szervezetek külön asztalokon különböző
ételekkel vendégelik meg a falu lakosságát. További rendezvények megtartását is tervezik.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy plusz pénzeket csak pályázati uton lehet
szerezni. Fontosnak tartja a pályázatok folyamatos figyelését. Ismeretei a nyert (Többfunkciós
közösségi épület fűtéskorszerűsítése; Egységes falukép kialakítása Sárhida községben;
rendkívüli esőzés okozta károk helyreállítására vis maior pályázat; Négy Évszak Túra) és az
elutasított pályázatokat (.pl. polgármesteri hivatal és orvosi rendelő akadálymentesítése;
Sportöltöző felújítása).
Elmondja, hogy a jövő évi tervek a költségvetés függvényei. A megszorítások nagyon
keményen érintik az önkormányzatot, kb. 10-12 millióval kevesebbet kap az önkormányzat.
Megjegyzi, hogy a kötelező alapellátások biztosítása az elsődleges feladat.
A ravatalozó bővítésének megvannak a jogerős építési tervei. A Kossuth utcai járdákat is
szeretnék felújítani, de sajnos a meglévő járdák felújítására nem vonatkoznak a pályázati
kiírások. A belterületi utak 90%-a portalanított. A főtér (bolt, kultúrház előtti tér) kialakítását
(térkővel való ellátását) is jó lenne megoldani. A házhelyekkel kapcsolatban elmondja, hogy
van vállalkozó, aki szeretne a major területéből házhelyeket kialakítani.
Felkéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat.
Kustán László megkérdezi, hogyha Bocföldén csőtörés van, akkor náluk miért nincs víz?
Tegyenek be tolózárat.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem mai keletű a probléma. Tavaly már szóvá
tette ezt a VÍZMŰ-nek. „Minden pénz kérdése”.
Nagyné Pete Rozália a fogorvosi rendelés felől érdeklődik, hogy mi az a szolgáltatás, amiért
fizetni kell és mi az, ami díjtalan. Ki kellene függeszteni a rendelőhöz az árakat, díjszabást.
Kustán László megjegyzi, hogy a Béke utcában nagy a forgalom az út tönkremegy.
Bakos Tibor polgármester megjegyzi, hogy a megyének 80 km hosszúságú út megépítésére
van pénze. Ez az út mikor lesz felújítva azt nem tudja.
Nagyné Pete Rozália ismerteti a közös karácsonyi rendezvény programját. Elmondja hogy
különböző asztalokat alakítanak ki a szervezetek, civil szervezetek. Az iskolai Szülői
Munkaközösség, az újonnan alakult Egészséges Életért Egyesület, az Egyházközség, a CKÖ,
a labdarúgócsapat, a képviselő-testület teával, karácsonyi süteménnyel, forralt borral,
pogácsával, borral, fröccsel, süteménnyel, virslivel sült krumplival, szalonnával,
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szendvicsekkel vendégelnék meg a falu lakosságát. Minden család kap meghívót, mindenkit
szeretettel várnak a rendezvényre.
Több hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, majd az ülést 18,45 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

