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Jegyzıkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 15. napján 18 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Kultúrház Sárhida
Jelen vannak: Mázsa Ferenc polgármester, Bakos Tibor, Balogh Tiborné, Gáspár Lászlóné,
Pete Istvánné települési képviselık.
Lakosság részérıl: 60 fı.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyzı, Körjegyzıség dolgozói,
Somogyi Róbert törzszászlós körzeti megbízott rendır, Leposa Zoltán rendır fıtörzsırmester.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a meghívott
vendégeket. Elmondja, hogy javaslatokat, észrevételeket vár valamennyi napirendi ponthoz.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fı települési képviselıbıl 5 fı
megjelent. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére, mely alapján a
képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:

Napirend:
1. „Hol volt, hol nem volt…”beszámoló a település és környéke közbiztonsági
kérdéseirıl.
Elıadó: Somogyi Róbert törzszászlós, körzeti megbízott
2. „Sőrő fillér, ritka forint” – gondolatok a 2010. év teljesítésérıl, illetve a 2011. évi
költségvetési koncepció fontosabb célkitőzései
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
3. „Mit akar a nép?” – a lakossági igényfelmérı kérdıív adatainak kielemzése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
4. „Kérdezz-Felelek” –közérdekő lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Napirend tárgyalása:
1. „Hol volt, hol nem volt…”beszámoló a település és környéke közbiztonsági
kérdéseirıl.
Elıadó: Somogyi Róbert törzszászlós, körzeti megbízott
Mázsa Ferenc polgármester átadja a szót Somogyi Róbert körzeti megbízott rendırnek.
Somogyi Róbert körzeti megbízott rendır elmondja, hogy Sárhida közbiztonsága nem
rosszabb, mint bárhol a környezı településeken. Sárhidán 22 bőncselekmény történt az elmúlt
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idıszakban, 13 lopás és egyéb bőncselekmény. Sárhida közbiztonsági helyzete nem olyan
rossz, ez köszönhetı annak is, hogy jól mőködik a polgárırség, a településırök, akik
információik alapján segítették a munkáját. A bőncselekményekkel kapcsolatban elmondja,
hogy az elkövetık úgynevezett házalásos lopásokat átutazó bőnözık követték el.
Kihangsúlyozza, hogy Sárhidán is vannak visszaesı bőnelkövetık. Kisebb lopásokat
helybeliek követtek el. (termény, fa, színesfémlopás). Kirívó bőncselekmény a településen
nem volt.(nem történt garázdaság falunapkor, rendezvények alkalmával) Sárhida
közbiztonsági helyzete alapvetıen átlagosnak mondható. Kérdéseket vár.
Soós József megkérdezi, hogy bizonyos helyeken sok a fa a faluban, arról papír van-e?
Somogyi Róbert körzeti megbízott rendır elmondja, hogy mindhárom helyre kiment és
számlával igazolták a fa származását. Kérte, hogy úgy pakolják le a fát, hogy a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse. Az út mentén autóbontást végzı személyek
hulladékgazdálkodást megszegve bőncselekményt követnek el.
Soós József elmondja, hogy a településırök többet járhatnának a faluban, hogy a házalós
személyeket kiszőrnék.
Somogyi Róbert körzeti megbízott rendır elmondja, hogy voltak házalók, akiket
megriasztottak, falopásnál intézkedtek. Véleménye szerint a településırökre továbbra is
szükség van. A településırök jelenléte visszatartó erıvel bír. Megköszöni a segítségüket,
valamint a polgárırök segítségét is.
Pestovics Miklós elmondja, hogy ı személy szerint elfogadja a beszámolót.
Somogyi Róbert körzeti megbízott rendır a következıkben a szabálysértésekrıl ad
tájékoztatást.(a jegyzı hatásköre ezzel kapcsolatban most a rendırségé)
Pete Istvánné települési képviselı elmondja, hogy neki nem kérdése van, hanem szeretné
elismerni mindazt a munkát, amit a körzeti megbízott említett, valamint a mesemondóverseny
rendezvényen nyújtott segítségüket.(vendégek bekísérése, parkolási lehetıségekrıl
tájékoztatás stb.)
Somogyi Róbert körzeti megbízott rendır ismerteti, hogy mely rendezvényeken nyújtottak
segítséget a településırök.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az elmúlt idıszakban beszélt a településırökkel,
hogy milyen túraterveik vannak, mit csinálnak, mit észleltek a településen. Elmondja még,
hogy január 1-tıl a településıröket valószínőleg nem lehet alkalmazni. Érdeklıdött ez ügyben,
de senki nem tudott még semmit. Majd megköszöni a rendıröknek a jelenlétet és az
információt.
Elmondja még, hogy a civil szervezeteknek a januári ülésen be kell számolni a
tevékenységükrıl, többek között a polgárıröknek is.
Somogyi Róbert körzeti megbízott rendır elmondja, hogyha valakit érdekel, hogy milyen
bőncselekmények történtek Sárhidán, akkor név nélkül idıpontra összegyőjtötte, amit eljuttat
majd a polgármesternek, aki ha úgy gondolja, akkor a faliújságon közzé is tehet.
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Mázsa Ferenc polgármester még egyszer meg köszöni a rendırök beszámolóját.
2. „Sőrő fillér, ritka forint” – gondolatok a 2010. év teljesítésérıl, illetve a 2011. évi
költségvetési koncepció fontosabb célkitőzései
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy a 2010. és a 2011. évrıl lenne szó, de inkább az
utóbbira koncentrál. 2010. évrıl elmondja, hogy a mai nap a hitelállományuk 3 millió Ft. A
lehetıségeikhez képest ez sok. 2007-hez viszonyítva ez a legmagasabb így év végén. Majd
ismerteti, hogy a következı években mennyi volt év végén a hitelállomány. Attól, hogy
hitelállomány van az nem probléma, csak nem mindegy, hogy az milyen fajta. Annak örülne,
ha fejlesztésre, pályázatra vettek volna fel hitelt, nem pedig mőködésre. „Önhibáján kívüli
hátrányos település vagyunk,” ez néha segít abban, hogy bizonyos forrásokhoz hozzájutnak.
Ebben az évben 5,875 ezer volt és még van benn egy pályázatuk. Ez a fajta támogatás 2011tıl folyamatosan átalakul. Elmondja még, hogy a MOL közelségének vannak elınyei és
hátrányai is az iparőzési adót illetıen. Majd ismerteti ezeket. (iparőzési adó túlfizetés
visszafizetése) Átbeszélték a körjegyzıség pénzügyeseivel, hogy 2011. évre nagyon
konzervatív költségvetést kell készíteni, 71,5 milliós fıösszeggel számolnak. Ha bárki
bármire kíváncsi (költségvetéssel kapcsolatban), akkor azt neki el fogja mondani. Elmondja,
hogy két intézmény, az ÁMK és a Körjegyzıség mőködéséhez kell hozzájárulniuk, ami a
költségvetésük 45 %-át viszi, ami sok. A maradékból kell minden üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatot megoldaniuk. (intézmények mőködtetése, utak, közvilágítás stb.) Költségcsökkentést
a 2011-es évre be kell vezetni. Minden olyan feladatot, ami nem kötelezı önkormányzati
feladat, azokat nagyon meg kell „nyírbálni”, vonatkozik ez az olyan jellegő támogatásokra is,
amelyeket az önkormányzat nyújt. Ismerteti ezeket. Meg kell keresni azokat a lehetıségeket,
ahol további csökkentést lehet végrehajtani. A 2011-es költségvetést február 15-ig kell
elfogadni, de januárban már intenzíven át kell beszélni. (pl. civil tanácsadó testülettel)
Elmondja, hogy ha egy ilyen civil tanácsadó testület összeáll, akkor minden egyes ülésre
meghívják ıket és az üléseken kívül is át lehetne velük beszélni a témákat. Ennyit szeretett
volna mondani. Kérdéseket vár a megjelentektıl.
Gál Lajos elmondja, hogy békét és nyugalmat akar a nép szerinte.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy ennél jobb szlogent nem hallott.
Pestovics Miklós elmondja, hogy felvetette a polgármester, hogy pár embert bevonnának a
testület munkájába, meghallgatják a véleményüket és meg is fogadják? Hogy választják ki
ezeket az embereket?
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy igen. Ezt az 5-6 embert külön meghívják név
szerint az ülésre. Eddig is mindenki meghívást kapott az ülésekre, csak nem név szerint,
hanem a hirdetıtáblákon.
Balogh Pál elmondja, hogy mőködési költségre felvenni ennyi pénzt, ez tragédia. ebben nagy
része van a körjegyzı úrnak, mert ha nem tudnak gazdálkodni, akkor nem kell iskola
Sárhidán, hanem elvisszük Bakra. A költségvetés 45 %-a elmegy Bakra „kedves jegyzı úr ezt
kellett volna megakadályozni”. A pedagógus béreknél ment el a pénz. Miért nem intézkedett a
körjegyzı úr?
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dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy egy kicsit tájékozatlan Ön ezekben a
dolgokban, mert Sárhidán van iskola és Önök a sárhidai iskolához járulnak hozzá. Itt van egy
alsótagozatos iskola és egy óvoda, amit a saját költségvetésükbıl tartanak fenn. A
felsıtagozathoz létszámarányosan járul hozzá az önkormányzat. Különbözı jogszabályok
szabályozzák, hogy ennek mi a költsége. Majd a társulási megállapodásról ad tájékoztatást.
Elmondja még, hogy a 3 millió Ft körüli mőködési hitel nem mondható soknak, ez abszolút
kezelhetı. Majd a normatív támogatások csökkentésérıl beszél, melyet nem kompenzál
semmi, az önkormányzatnak a saját forrásaiból kell kiegészíteni.
Balogh Pál nem fogadja el a magyarázkodást.(magyarázkodásnak veszi)
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy egyetért azzal, amit a körjegyzı úr mondott.
Elmondja, hogy mindenképp pályázatokból kell nekik majd élni. A tavasszal mindenképpen
elkezdik a munkákat, a kultúrház mindenképp bele kell, hogy kerüljön a felújításba. Arra
viszont hiába várakozna, hogy befut egy olyan lehetıség, ami egy 30-40 millió Ft-os
összköltségvetéső pályázat lesz és alig kell valamennyit az önkormányzatnak hozzátenni.
Keresik a lehetıségeket, de hanem találják meg, akkor be kell szakaszolniuk azokat a
munkákat, ami a kultúrházzal kapcsolatban felmerült.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
3. „Mit akar a nép?” – a lakossági igényfelmérı kérdıív adatainak kielemzése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester diavetítéssel egybekötve ismerteti a lakosságnak kiosztott
igényfelmérı kérdıív elemzését.(jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Elmondja, hogy a kiosztott
kérdıívek 48 %-ára válaszoltak.
A kérdıív elemzése röviden:
- a válaszadók 80 %-a szeret itt élni Sárhidán,
- miért jobb itt élni és mikor lenne jobb,
- szolgáltatások pro és kontra,
- civil szervezetek ismertsége,
- szabadidıs tevékenységek, eMagyarországPont-KÖSZI,
- a gépek uralma,
- információt, de honnan,
- munkára fel,
- intézmények pro és kontra,
- érdemes volt?
A válaszadók 86 %-a szerint hasznos volt. Megköszöni, hogy meghallgatták.
4. „Kérdezz-Felelek” –közérdekő lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.
Mázsa Ferenc polgármester kérdéseket vár.
Soós József elmondja, hogy a kultúrházban kellene egy nyitvatartási idı. A kultúrházat nem
bezárni, hanem kinyítani kellene a fiatalok elıtt.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy nem tiltották ki a fiatalokat sem a
rendezvényekrıl, sem a kulturtól. Kultúrház vezetıi pályázatot írtak ki, éppen azért, hogy a
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kultúrház vezetı feladata lenne, hogy összehangolja a rendezvényeket, figyelje a pályázati
lehetıségeket pl. kultúrház felújításra. Majd ismerteti, hogy milyen felújításokat kellene
végrehajtani.
Pödör Józsefné a ravatalozóval kapcsolatban elmondja, hogy jó lenne, ha már lenne egy
fedett tetı a ravatalozónál. A temetınél kivágott fákról egy falugyőlésen azt mondták, hogy
ebbıl lesz a fedett tetı elkészítve a ravatalozónál. Kérdezi, hogy azok a fák hova kerültek?
Halotta, hogy valaki mondta, hogy a fia azért csinálta ezt meg ezt, hogy megkapja azokat a
fákat. Másik kérdése, hogy a ravataloznál a tujákat miért csúfították el?
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az elsı kérdésre nem tud válaszolni. A
ravatalozó felújítására most is van benn pályázat. A tujákkal kapcsolatban elmondja, hogy a
tavasztól életre fognak kelni.
Bakos Tibor települési képviselı elmondja, hogy szeretne visszakérdezni, hogy ki mondta,
hogy a fákat valaki megkapta, hogy tudjon a kérdésre válaszolni.
Pödör Józsefné elmondja, hogy itt nem mondja meg, hanem, csak négyszemközt. A kivágott
hársfákról van szó.
Bakos Tibor települési képviselı elmondja, hogy a fák egy része be lett építve, a Szegedinek
adott belıle fuvardíjba is (rengeteg dologban segített az önkormányzatnak, felsorolja ezeket).
A mostani fák, amik ki lettek vágna azok nála vannak földepóniázva, mert a Mikics Péter
bácsi nem adott helyet a plébános úrnak arra, hogy az épülı harangláb anyaga ott legyen.
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy van- valakinek még kérdése?
Praudáné Pete Anna elmondja, hogy a kóbor kutyák ellen valami szigorítást hozzanak,
addig, amíg komoly probléma nem lesz ebbıl, a gyerekek félnek tılük. Nagyon sok embernek
a kutyái kint futkoznak az utcán.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy többször jelentettek ilyen kutyaproblémát,
tavaly büntetést is kiszabtak, de a kutya gazdája azt nem fizette be. Majd a gyepmesteri
feladatokról, a kóbor kutyák befogásának a költségeirıl ad tájékoztatást.
Mázsa Ferenc polgármester a továbbiakban a közfoglalkoztatásról ad tájékoztatást.
Egy lakó elmondja, hogy sokan a gyerekekkel küldik el a szelektív hulladékgyőjtıhoz a
mőanyag palackokat, a gyerek meg szétszórják a betonon, vagy bedobják az üveg közé, fém
közé. Elmondja még, hogyha a hulladékgyőjtı megtelik, akkor sokan otthagyják zsákban a
palackokat.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az jó dolog, hogyha gyerekkel küldik el a
szelektív hulladékot, mert az jó nevelés indíttatás. A mőanyag palackokat hozzák ide,
tavasszal vesznek majd egy présgépet és majd utána elszállítják, mert ezért a hulladékért pénzt
is kapnak. Még egy szelekítv hulladékgyőjtı szigetre lenne szüksége a településnek, ebben az
ügyben is lépniük kell.
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Szabó Imréné elmondja, hogy évtizedek óta probléma a gellénházi útnál ha van egy kis hó,
gyakran hófúvások alakulnak ki. Arra nincs mód, hogy hófogókat rakjanak ki? Széldeszkából
meg lehetne csinálni, ısszel kitenni, tavasszal behozni. Ezzel a megoldással, kiküszöbölve a
hófúvást, talán könnyebben feljön a busz és nem akad el. A másik kérése, hogy az 5 órás
busznál nagyon sok az álló utas, ebben tudnának-e segíteni, hogy több buszt indítsanak.
Dühítı, hogy ilyen drága bérlet mellet naponta állnak az emberek Zalaegerszegig. A harmadik
dolog, hogy többször elıfordult, hogy nem tudott a faluba feljönni a busz, mert jeges volt az
út, a régebbi buszsofırök megtették azt a gesztust, hogy a nagyút végénél megálltak és
megvárták azokat az embereket, akik itt várták az autóbuszt. Ez eltőnt a mostani sofıröknél,
mert ha nem tudnak feljönni, akkor sem várják meg az utasokat, hogy lemenjenek a buszra. A
következı busz meg csak 6 óra fele jön, és emiatt sokan késnek a munkahelyükrıl.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy év elején van egyeztetés a VOLÁN-nal a
buszok közlekedésével kapcsolatba, ezen az egyeztetésen jelezni fogja ezeket a problémákat.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Mázsa Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést, majd az ülést 20,25 órakor bezárja.

Kmf.

Mázsa Ferenc
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyzı

