Sárhida, 2014. dovember 11-i közmeghallgatás jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. december 11. napján
a M vel dési Házban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai kezdéssel megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Szekeres Zoltán zászlós – körzeti megbízott
- Császár László jegyz .
A lakosság részér l megjelent: 20 f .

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti Szekeres
Zoltán zászlóst – körzeti megbízottat. A polgármester megállapítja, hogy a képvisel testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési képvisel
l 4 f jelen van.
Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a képvisel -testület 4 igen
szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre – amelyet a javaslattal
egyetértve a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogad el:
1. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetér l.
2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évben elért eredményeir l, a 2015. évi
célkit zésekr l, a lakossági igényfelmér kérd ívek kiértékelése.
3. Közérdek lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

A napirend tárgyalása:
1. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetér l.

Szekeres Zoltán zászlós: Elmondja, hogy Sárhida település a Gellénháza Rend rshöz
tartozik, a két évvel ezel tti átszervezés óta. Az rsön 23 településre kiterjed en 5 f
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dolgozik. Igyekeznek jelen lenni minden településen, de ez sokszor nem egyszer feladat. A
lehet ségekhez képest amennyi id t tud, a településen tölt, megjelenik, éjszaka is. A 19
megyés program is erre irányul, célja, hogy minden településen naponta kötelez en meg kell
jelennie egy rend rnek. Nagyon fontos a folyamatos jelenlét a b ncselekmények megel zése
szempontjából. Sárhidán az idén 12 b ncselekményt követtek el. Ebb l 3 közlekedési volt.
Komolyabb – a lakosság sérelmére elkövetett – b ncselekményr l nem tud.
A település közigazgatási területén ugyan, de a falun kívül történt a b ncselekmények dönt
többsége a MOL terhére, els sorban fémlopások és trafóolaj eltulajdonítások. Ezek a
létesítmények nagy területen, elszórtan helyezkednek el, nagy számban, ezért szinte
lehetetlen az elkövet k tetten érése.
A b ncselekmények többsége az Arany János utcában összpontosult. Jellemz a településen
az illegális autóbontás, melynek során a fém alkatrészeket a MÉH telepre szállítják, a
veszélyes hulladék, az olaj, a m anyag elemek az erd k széleibe kerülnek. Jelenleg is három
család ellen folyik a fentiek miatt eljárás. Volt sikeres elfogásuk falopási ügyben is. Az
Arany János utca alatti területen nagy mennyiségben, több kamionnyi lefedett hulladékot
derítettek fel. Szakért k, gépek voltak a területen kint, a szennyezést felmérni.
Csak akkor tud segíteni, ha id ben értesül az elkövetésr l. Felhívja a figyelmet arra a tényre,
hogy a büntet törvénykönyv szerint a bekerített területr l való termény- és egyéb lopás
azonnal b ncselekménynek min sül.
Mázsa Ferenc polgármester: Bármilyen kis összeg eltulajdonításról van szó, tudjunk róla,
jelentsék be. A körzeti megbízott elérhet ségei ismertek a lakosság számára, felhívja a
figyelmet a körzeti megbízott fogadóórájára, amely minden harmadik héten kedden 1700 és
1800 óra között kerül megtartásra.

2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évben elért eredményeir l, a
2015. évi célkit zésekr l, a lakossági igényfelmér kérd ívek
kiértékelése.
Mázsa Ferenc polgármester: A hivatal elkészítette ugyan, de nem akar számsorokat
felolvasni, hanem ismerteti a lakossági igényfelmér kérd ívek kiértékelésér l készített
összefoglaló prezentációt. 4 évvel ezel tt is volt egy ugyanilyen felmérés, érdekes lehet az
akkori és a mostani eredmények összevetése is. A felmérés eredményét a komoly alapnak
tekinti majd a képvisel -testület a ciklusprogram összeállítása során.
Ezt követ en jelen jegyz könyv 1. számú mellékleteként csatolt tartalommal ismerteti a
felmérést.
Egy személyes bejelentést is szeretne tenni. Bak, Bocfölde és Sárhida 2014. december 4-i
együttes ülésén döntött az elkövetkez öt év hivatali együttm ködésér l. Aláírásra került a
megállapodás, mely szerint 12 f dolgozik a jöv ben a Közös Hivatalban. Sárhida 806
lakosú településként egy f állású dolgozót, a karbantartót foglalkoztatja. Február végéig
további egy f kulturális közfoglalkoztatott, valamint a kulturális, közm vel dési
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feladatokra egy f megbízási jogviszony keretében dolgozó végzi a munkáját. Ez kevés.
Több kulturális program indult el, amelyek szép sikerekkel zárultak. A jöv ben még többet
kell tenni a faluért. Az új képvisel -testületnek is elég mélyen benne kell lennie a
programszervezésben, azok megvalósításában, de ez az
döntésük lesz. Itt jön be a
polgármester szerepe. Sok minden megvalósult a 2010-es célokból. Tiszteletdíjasként indult
akkor, de ahhoz, hogy a célok megvalósulhassanak f tevékenységét – ami olyan, hogy
rendszeres, nem helyi elfoglaltságot jelent – otthagyta 2010-ben. Sokat tett a faluért, többet,
mint más, sok esetben f állásban tevékenyked polgármester társa. Kérte a testületet, hogy
tárgyalja meg és döntsön arról, hogy a jöv ben f állásban láthassa el tisztségét. Ha
tiszteletdíjas lesz a jöv ben is, akkor a továbbiakban úgy kíván dolgozni, ahogy a
foglalkozású munkája engedi. Jó szervezéssel ez nem okoz problémát. Most olyan a
helyzet, hogy más irányú kihívásoknak is eleget akar tenni 2015. január 1-t l. Az, hogy ez
hogyan alakul, a képvisel -testületen múlik, még a mai estén kiderül.
Soós József: A fülébe jutott az alpolgármester tiszteletdíjának kérdése. Tudomása szerint az
el dök nem fogadtak el pénzt. Az alpolgármester szégyellje magát. Érdekesnek tartja, hogy
a legismertebb civil szervezet a Polgár rség, de a lakosság nem ismeri a tevékenységét, ezt
furcsállja. Ha az alpolgármester kap tiszteletdíjat, a képvisel k miért nem kapnak?
Mázsa Ferenc polgármester: A Sárhidai Hírekben sokan olvasnának a civil szervezetekr l,
sok ilyen válasz volt a felmérésben. A szervezeteknek rendelkezésére áll az újságban egy
oldal, de nem használják ki. Szó volt róla, hogy lesz az id seknek rendszeres közbiztonsági
felvilágosítás a Polgár rség részér l, de ez sem történt meg. Lehetne tagtoborzó fórum is.
A képvisel k tiszteletdíja nem volt napirenden eddig, de a képvisel k bármikor felvethetik,
ez az Mötv-ben nem nevesített, nem kötelez dolog. Az alpolgármester tiszteletdíja viszont
egyértelm en nevesített, meghatározott kötelessége a testületnek. A törvény szerint a
polgármesteri tiszteletdíj 70-90 %-a közötti összeget kell megállapítani. az alsó határra tett
javaslatot, amelyet a képvisel -testület elfogadott. Az alpolgármester joga és lehet sége,
hogy a tiszteletdíjról, vagy annak egy részér l lemondjon. 50 %-ról lemondott, ezt pedig a
testület elfogadta.
Elhangzott az is, hogy a korábbi években nem volt tiszteletdíj. Az el
ciklusban az
alpolgármester megérdemelte volna, de testületi tagok nem. A korábbi ciklusokban jellemz
volt, hogy az utolsó ülésen jutalmat kapnak a képvisel k, az utolsó ülésre be is akarta vinni,
hogy az alpolgármester számára állapítsanak meg jutalmat, de ez ellen tiltakozott. Annak
nem látta alapját, hogy valamennyi képvisel tekintetében a ciklus végén az 50 e Ft összeg
jutalmat bevigye ülésre.
Balogh Pál: A kocsmától a Dózsa utcára leviv összeköt járda brutálisan rossz állapotban
van. Legalább a lapokat meg kellene igazítani.
Mázsa Ferenc polgármester: Kértünk ajánlatot a járdára, 1,3 m Ft-ba kerülne.
Balogh Pál: Rugalmasan, nem a legdrágább megoldást kiválasztva kellene megoldani a
dolgot. Lehetne társadalmi munkát is igénybe venni. A hegyi út felújításánál nem a kereszt,
a m tárgy felé kellett volna az utat szélesíteni. Az 1887-es m emléket tiszteletben kellett
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volna tartani. A falut jobban meg kellene óvni a vízt l, sok hordalékot hozott le a faluba az
es .
Mázsa Ferenc polgármester: Jogos, együtt beszéltünk az út szélesítésér l, sajnos a
kivitelezéskor nem volt ott. Sajnálatos, hogy a keresztnél ilyen dolog történt, szól a
kivitelez nek, hogy javítsunk rajt. A járda szintén jogos felvetés. A jöv kérdése, hogy
hogyan oldjuk meg, de kell egy minimális tervezés. Az önkéntes munkát illet en nem volt
eddig nagy mozgolódás a faluban, pl. a sportöltöz körül. Többször jelezte a
Sportegyesületnek, hogy szervezzenek önkéntes munkát, várja a kezdeményezéseket.
Kovács Tibor azt észrevételezte, hogy a társadalmi munka felhívásokra azért nem jönnek el
az emberek, mert „bürokrácia” is, a polgármester személye miatt maradnak távol.
Mázsa Ferenc polgármester válaszában rákérdezett arra, hogy mit jelenthet a „bürokrácia”
itt ebben az esetben, illetve sz klátókör nek nevezte azt a felfogást, hogy a
„polgármesternek” mennek el dolgozni. Ezt a faluért teszik vagy tennék, ha lenne.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A sportöltöz nél csak térk van, nem
térkövezés, nincs normálisan megcsinálva. A pályázatban az szerepelt, hogy ott legyen egy
placc térk vel. Miért lett így átvéve?
Mázsa Ferenc polgármester: Ez megér egy napirendet is egy ülésen.
Kóbor József: A tiszteletdíjhoz hozzászólva tudjuk, hogy a kistelepülési polgármesterek
nincsenek elkényeztetve. Ha azt törvény biztosítja, meg kell adni. Kár azzal kezdeni a
ciklust, hogy összevesznek a képvisel k. Azért van a képvisel -testületi ülés, hogy ott
ezeket normálisan megbeszéljék. Köszönetet mond a szépkorúak nevében a nyugdíjas
napért. Nem tartja jónak, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat részér l nincs itt senki.
Nem tudja megérteni, hogy miért nincsenek itt, hiszen k is itt laknak a faluban, nem jó ez
az elkülönülés.
Mázsa Ferenc polgármester: Jó a felvetés, a nemzetiségi önkormányzat minden
alkalommal kap meghívót mind a közmeghallgatásra, mind a képvisel -testületi ülésekre. A
nemzetiségi önkormányzat minden ülésén részt szokott venni.
Császár László jegyz : Ma délel tt volt a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatása.
Ott elnök asszony jelezte, hogy indult a mai ülésre, de munkahelyi elfoglaltság miatt nem
tud azon részt venni.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 1910
órakor bezárta.
k.m.f.
Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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