Sárhida, 2012. december 11-i közmeghallgatés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 11. napján
az Művelődési Ház épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai kezdéssel
megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal: Császár László körjegyző,
Fodor Tamás körzeti megbízott,
Bak-Sárhida községek Körjegyzősége köztisztviselői 6 fő,
A lakosság részéről megjelent 14 fő.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László körjegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen a közmeghallgatás. A
javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2011. és 2012. évben elért eredményeiről, a
2013. évi célkitűzésekről.
2. Tájékoztató a közigazgatás és a köznevelés 2013. január 1-től várható
változásairól.
3. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.
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Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2011. és 2012. évben elért eredményeiről, a
2013. évi célkitűzésekről.
Mázsa Ferenc, polgármester: Közmeghallgatást a törvény és a Szervezeti és Működési
szabályzat szerint minden évben egy alkalommal kell tartani. Sárhidán azonban
meghatározott témák közé csoportosítva negyedévente falugyűlést is tartottunk. Sajnos a
látogatottság elaprózódott, több érdeklődőre számított a mai fórumon.
A bevezetést követően jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal tartotta
meg tájékoztatását.

2. Tájékoztató a közigazgatás és a köznevelés 2013. január 1-től várható
változásairól.
Császár László, körjegyző: jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
tartotta meg tájékoztatását.
Mázsa Ferenc, polgármester: A november és december hónapok feszített tempóban teltek,
telnek. Üléseket kell tartani, ma is, később is, a jogszabályokból eredően sok olyan
határidővel szembesülünk, melyeket be kell tartani. Két-három naponta változó információk
között kell dolgoznunk, ezek között kell megalapozott, hosszú távra ható döntéseket hozni,
de az előírt iramnak meg kell felelni.
A most felálló közös hivatal nem jelent örök házasságot, 2014. végén, a következő
önkormányzati választások idején lesz lehetőség váltani, ha a felálló szervezet nem váltja be
a hozzá fűzött reményeket. A mi esetünkben a főbb kérdésekben született megállapodás,
sajnos mind a személyi, mind a finanszírozási oldal kevéssé ismert ezért minden település
érdekét azonosan figyelembe vevő javaslat nehezen képzelhető el. Lényeg, hogy a távoli célt
lássuk, hogy a lakosságnak, a hivatalt felkereső embereknek a legapróbb problémáival is
foglalkozzunk. Kell a szolgáltató közigazgatás, emberibb megközelítést kell találni, bár a
jövőben érdemben nem sok minden lesz az Önkormányzatokra bízva.
Mivel kérdés és észrevétel nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelentek
figyelmét és a közmeghallgatást 1838 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyző
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