Sárhida, 2016. december 14-i közmeghallgatás jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14. napján
a sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1805 órai kezdéssel megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Németh Csaba települési képviselő
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
A lakosság részéről megjelent: 10 fő.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről valamint a 2017. évi
tervekről és elképzelésekről
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
2. „Kérdések és Válaszok” - közérdekű lakossági észrevételek

A napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről valamint a
2017. évi tervekről és elképzelésekről
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
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Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
tartotta meg a tájékoztatóját a napirendről.

2. „Kérdések és Válaszok” - közérdekű lakossági észrevételek
Soós József: 3-4 szomszéd képviseletében jött el. Jelentős probléma, hogy Légrádiék
folyamatosan randalíroznak, zajonganak.
Császár László jegyző: A korábbi bejelentés alapján a panasszal érintettek részére már
küldött ki felszólítást, amennyiben változás nem következik be, megindulhat az eljárás.
Porgányi Béla: A közvilágítás fizetése hogyan működik?
Mázsa Ferenc, polgármester: Mérőóra állás alapján fizeti az önkormányzat az
elfogyasztott áramot. Havi 150-160 e Ft a közvilágítás díja.
Porgányi Béla: Nem lehetne korábban lekapcsolni és később bekapcsolni a világítást a
takarékosság érdekében?
Mázsa Ferenc, polgármester: Lehetne valamelyes megtakarítást elérni, de kérdés, hogy
megéri-e. Felmerült az a lehetőség is, hogy minden második lámpatest világítson, de
közbiztonság és egyéb szempontok miatt nem biztos, hogy jó megoldás lenne.
Kóbor József: Köszönetet mond a szépkorúak nevében a nyugdíjas napért. Nem tartja
jónak, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat részéről nincs itt senki. Nem tudja megérteni,
hogy miért nincsenek itt, hiszen Ők is itt laknak a faluban, nem jó ez az elkülönülés.
Mázsa Ferenc polgármester: A nemzetiségi önkormányzat megszűnt, köszöni az
észrevételt, örül, hogy a rendezvény sikeres volt.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 1945
órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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