Sárhida, 2018. december 11-i közmeghallgatás jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. december 11.
napján a sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1805 órai kezdéssel
megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Soós József települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató – Zalavíz Zrt.,
- Szekeres Zoltán körzeti megbízott,
- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent: 18 fő.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Örül, hogy ilyen szép
számban jelentek meg az érdeklődők. Az elmúlt két hétben, két hónapban annyi észrevétel,
megkeresés, számonkérés érkezett, hogy tele kellene, hogy legyen a terem. Akik felvetették
a közérdekű észrevételeiket úgy tűnik, ilyen körben nem kívántak megjelenni. A
polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5
fő települési képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri
fel, melyet a képviselő-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. „Tiszta vizet a pohárba” – Üzemeltetés, fejlesztések, pályázatok.
Előadó: Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató – Zalavíz Zrt.
2. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Szekeres Zoltán körzeti megbízott.
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3. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évben elért eredményeiről, a 2019. évi
célkitűzésekről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
4. Tájékoztató a 2019. évben induló „Magyar Falu Program” pályázati
lehetőségeiről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
5. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

A napirendek tárgyalása:
1. „Tiszta vizet a pohárba” – Üzemeltetés, fejlesztések, pályázatok.
Előadó: Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató – Zalavíz Zrt.

Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató – Zalavíz Zrt: Jó pár év telt el azóta, hogy itt
járt. A Zalavíz Zrt. működési területe jelentős, Sárhida a Zalaegerszegi vízbázisról kapja az
ivóvizet, illetve az itteni szennyvíz a Zalaegerszegi tisztítóba kerül. A víziközmű ellátás
területén országos szinten nagy változások történtek. 2012-től új víziközmű törvény van
hatályban, ami sok pozitív és néhány negatív hatást eredményezett. Addig nem volt országos
szabályozás, az új jogszabálynak voltak gyermekbetegségei, emiatt többször módosították.
Országos szinten a jogszabállyal együtt változott a közmű helyzet, a korábbi több száz
szolgáltató darabszáma lecsökkent, jelenleg 40 szolgáltató működik. A szolgáltatók egy
része állami, nagyobb része önkormányzati tulajdonú. A Zalavíz Zrt. 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú. Kevésbé pozitív a Cég számára, hogy a törvény kiadásával
párhuzamosan megtörtént a díjak megreformálása. A törvény alapján évente állami szinten
határozták volna meg a díjakat, de ez nem valósult meg. A díjakat befagyasztották, illetve a
rezsicsökkentési törvény ezt a szolgáltatási területet is érinti. 2012. óta azonos szinten
vannak a díjak. Az adók, a járulékok, a foglalkoztatást terhelő díjak, a költségek jelentős
anyagi vonzattal jártak. Szakemberhiány, bérverseny alakult ki, amelynek következtében
nehéz az embereket megtartani. A befolyó díjak 55 %-a adókra megy el, a maradék 45 %ból kell a rendszert üzemeltetni, az energiaszolgáltatást fizetni, a munkaerőt finanszírozni.
Ez komoly problémákat generál. A rezsicsökkentés ebben a szektorban mind az ipari
fogyasztókra, mind a lakosságra egyaránt érvényes, míg más szektorokban csupán a
lakossági igénybevevők részére létezik. A felügyeleti szervük, a Magyar Energia Hivatal
rájött, hogy ez hibás lépés volt, az ipari fogyasztók irányába talán nem kell a
rezsicsökkentett díjat érvényesíteni. Azt az ígéretet is kapták, hogy a munkaerő megtartását
célzó állami segítséget kapnak. Jelentős az elvándorlás, emellett a szakképzés, oktatás sem
túl jó. Egyre nehezebb a szakemberek pótlása. Ennek ellenére ellátják a feladatot, előre
próbálnak menetelni, különféle fejlesztésekben gondolkodva. Két hete itt a településen is
volt egy sajtótájékoztató, amelyen elhangzott, hogy a Sárhidát is ellátó vízbázis fejlesztésére
Európai Uniós támogatást ítéltek meg. A vízbázis, a víztisztító-mű átalakításon, felújításon
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esik át. Kutak, az azokat összekötő vízvezetékek, a Balatoni úton lévő víztisztító is megújul,
illetve új technológia kerül bevezetésre. Bizonyos hálózati rekonstrukciókra is sor kerül.
Több éves előkészítés előzte ezt meg, öröm, hogy idáig eljutottunk. Több kisebb projekt is
elindult idén. Az volt az eredeti elképzelés, hogy ebben a projektben érintett települések
ellátását biztosító hálózatok is kapjanak forrást. Hamarosan egyeztetésre kerül sor, most
azon dolgoznak, hogy ez Sárhidát is érintse. Vannak kiemelten rossz állapotú rendszerek,
közte a gerincvezeték a Kossuth utcában, ahol a töréseket cserével lehetne orvosolni. Hogy
ebből mi valósulhat meg, arról még nincs pontos információ.
Mázsa Ferenc polgármester: Némi pozitívum adódik ebből a programból. Bízunk benne,
hogy lesz lehetőség a Kossuth utcában a gerincvezeték cseréjére. A Dózsa utcából érkeztek
jelzések különféle problémákról, egy-két helyen a szennyvízcsonkok nem megfelelő szinten
helyezkednek el.
Jandó Lászlóné: Az Ady utcában mikor lesz cserélve az ivóvíz vezeték?
Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató – Zalavíz Zrt: A szolgáltatási díjakkal együtt
felújítási, rekonstrukciós tevékenységre fordítható forrást is beszednek. Ebből kell az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak biztosítani az ilyen jellegű feladatok ellátását. Teljes
szakaszok cseréjét a használati díjból kell az önkormányzatnak fizetnie. Sajnos ezek
jellemzően nem túl bő források, sok mindent kellene ebből finanszírozni, emiatt az esetek
többségében nem képesek a tulajdonosok az ilyen költségeket kifizetni. Arra van lehetőség,
hogy a központi alap terhére lehet igényelni a fejlesztésre forrást és több éves átfutással
lehet visszapótolni a felvett beruházási összeget. Felmérjük a helyzetet és megvizsgáljuk a
finanszírozás lehetőségét. A szennyvízzel kapcsolatban elmondja, hogy annak idején,
amikor a rendszer kiépítésre került, a bekötés lehetőségének a biztosítása volt a cél, vagyis
az ingatlanokhoz beálltak a csonkkal. Ha egyes ingatlanoknak a hálózatra való
csatlakoztatása csak házi átemelő berendezéssel oldható meg, akkor ugyanaz a
finanszírozási lehetőség merül fel, mint az ivóvíznél.
Jandó László: Ők vállalják, hogy kiássák a szükséges 80-100 métert és biztosítják a
szükséges vezetéket.
Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató – Zalavíz Zrt: Lakossági kérdésre elmondja,
hogy a szennyvízhálózaton észlelhető szaghatás – bűz – oka, hogy a regionális rendszer
végpontja Pusztaszentlászló. A szennyvíz több nap alatt ér ide, emiatt megindulnak a
bomlási folyamatok. Ha az átemelő dolgozik, az benyomja a bomló szennyvizet és ezért van
a szaghatás. A megoldásra a leggyorsabb lehetőség zárttá tenni a rendszert, de az
átemelőben a csőrendszer átalakítását igényli ez is. Ennél csak drágább megoldások vannak,
amelynek következtében nem csak fejlesztési költségek merülnek fel, hanem az üzemeltetési
költségek is nőnek, mert vegyszer adagolása szükséges.
Ezt követően Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató 1845 órakor távozott a
közmeghallgatásról.
3

Sárhida, 2018. december 11-i közmeghallgatás jegyzőkönyv.

2. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.

Előadó: Szekeres Zoltán körzeti megbízott.

Szekeres Zoltán körzeti megbízott: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal ismerteti a közbiztonsági beszámolót. Elmondja, hogy a Gellénházai őrshöz 27
település tartozik, így ha szolgálatban van és riasztás érkezik, akkor a terület egészére neki
kell kimennie, ezért nem tud folyamatosan a településein lenn, sokszor 200-150 kilométert
mennek egy nap. Törekedik arra, hogy minél több időt töltsön el a faluban. A tavalyi évben
az alábbi bűncselekmények történtek: január 3. napján pince feltörést jelentettek, március
31-én telefon feltöltéses csalásról érkezett bejelentés, május 16-án egy MTZ traktorból
eltulajdonított gázolaj ügyében tettek bejelentést. Két illegális favágót Ő ért tetten, illetve
december 10-én egy halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a településen.
Ezt követően Szekeres Zoltán körzeti megbízott 1915 órakor távozott a
közmeghallgatásról.

3. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évben elért eredményeiről, a
2019. évi célkitűzésekről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Tájékoztató a 2019. évben induló „Magyar Falu Program”
pályázati lehetőségeiről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
tartotta meg a tájékoztatóját a napirendekről.

5. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Császár László jegyző: Lakossági kérdésre elmondja, hogy az elmúlt két évben háromszor
módosult a vonatkozó jogi szabályozás. A jelenlegi szabályok alapján mind a fúrt, mind az
ásott kutakra fennmaradási engedélyt kell kérnie a tulajdonosnak. A jelenleg hatályos
jogszabály alapján 2018. december 31-ig lehet bírság nélkül fennmaradási engedély iránti
kérelmet benyújtani. A közelmúltban kapott tájékoztató alapján jelenleg a Parlament előtt
van a törvénymódosítás, amely a határidőt 2020. decemberéig kitolja. Emellett az az
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információ, hogy a fennmaradási engedélyezésre egyedi eljárási szabályok kerülnek
megalkotásra. Amint van információ, azonnal közlésre kerül a Sárhidai Hírekben.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 2005
órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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