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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 10. napján
a Művelődési Házban (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1735 órai kezdéssel megtartott
közmeghallgatásról.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
  - Gáspár Lászlóné, alpolgármester
  - Balogh Tiborné, települési képviselő, -  1807 órától
  - Pete Istvánné, települési képviselő.

Igazolatlanul távol: Bakos Tibor, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
Dr. Farkas Tibor alezredes Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, kapitány,
Szekeres Zoltán törzszászlós, körzeti megbízott,
Császár László, jegyző.

A lakosság részéről megjelent 19 fő.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a kiküldött meghívó szerint történjen az ügyek tárgyalása:

A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.

2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évben elért eredményeiről, a 2014. évi

célkitűzésekről.

3. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.
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Napirendek tárgyalása:

1. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.

Mázsa Ferenc, polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Külön
köszönti dr. Farkas Tibor alezredest. Elmondja, hogy a jelen lévő körzeti megbízott minden
hónap 3. szerdáján fogadóórát tart, ahol várja az érdeklődőket.

Dr. Farkas Tibor, alezredes: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 2009 óta sárhidai
lakos. Az itteni közéletben sajnos – időhiány miatt – nem tud részt venni. 1994. óta rendőr.
Nyomozóként kezdett Lentiben, majd körzeti megbízotti parancsnok volt. 2006-től a
Közlekedésrendészeti Osztály vezetője volt, idén februárig a Vizsgálati Osztályt vezette.
Május 1-től kinevezett rendőrkapitány a zalaegerszegi kapitányságon.
Sárhida közbiztonsági helyzetéről elmondja, hogy a rendőrségi statisztikákban Sárhida
szerencsére ritkán szerepel. 2013-ban a településen 12 bűncselekményt követtek el. A
település alapvetően biztonságos. Gondot jelentenek a trafóolaj lopások. Közel 450 olajkút
van a térségben, ezek hűtésére szolgáló olajat tulajdonítják el. 1 betöréses lopás és 1
veszélyes hulladék lerakása bűncselekményt követtek el, 1 falopás volt. A falopás a
Kapitányság területének egészére jellemző bűnelkövetési forma. A megyében a vagyon
elleni bűncselekmények képviselik az összes bűncselekmény 60 %-át. Figyelni kell a
besurranásos betörésekre. Sok olyan falopás, terménylopás következik be, amiről a
rendőrség nem szerez tudomást, holott a körzeti megbízotti hálózat egyik fontos feladata ez
lenne. A területen a jogsértések számának jelentős csökkenése nagymértékben köszönhető a
körzeti megbízotti hálózat megerősítésének, kéri, hogy minden információt osszon meg a
lakosság a körzeti megbízottal.

Kóbor József: Jelzi, hogy a volt homokbánya területére autóalkatrészeket hordanak
hulladékszállítók.

Sziráki István: A Polgárőrség átszervezése hogyan áll?

Mázsa Ferenc, polgármester: Az Arany János utcában a szemetet eltakarították. Máshol is
meg lehet szervezni ilyen akciót, de minden évben nincs lehetőség 12 m3-es konténer
rendelésére. Azt azért tudni kell, hogy ezek a területek magántulajdonban vannak, ahol a
tulajdonos felelőssége merül fel.

Dr. Farkas Tibor, alezredes: A hulladékot nem lehet elhelyezni, a veszélyességétől
szabálysértést vagy bűncselekményt követ el, aki ilyet tesz. A jelzett területet a körzeti
megbízott ellenőrizni fogja.

1807 órakor megérkezett Balogh Tiborné települési képviselő, így a
testület 4 fővel folytatta munkáját.

Dr. Farkas Tibor, alezredes: Ha éppen történik valami azonnal jelezzék, így lehet
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hatékonyan eljárni a jogsértések ellen. A Polgárőrség munkájának felpörgetésében tud
segíteni, nagyon jó példák vannak a megyében erre. A polgárőrök tekintetében változtak a
szabályok, jobban ellenőrzik a leendő tagok előéletét.

Szekeres Zoltán törzszászlós, körzeti megbízott: Sárhidán jól működik a Polgárőrség, az
elnökkel heti rendszerességgel tartja a kapcsolatot, nagy segítségére van a szervezet. Egy
hete egy falopási ügyben a polgárőr elnök segítségével sikerült az elkövetőt elfogni. Jelenleg
szemétlerakás miatt két család ellen folyik eljárás Sárhidán.

1815 órakor dr. Farkas Tibor alezredes távozott a közmeghallgatásról.

2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évben elért eredményeiről, a
2014. évi célkitűzésekről.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az alábbiak szerint tartja meg tájékoztatóját:

2013. év:
1. Gazdálkodási adatok:

A bevételek és a kiadások főösszege 86 m Ft, a legjelentősebb bevétel, 45 m Ft az
állami hozzájárulás. A kiadások között a legnagyobb tételt a működési célú kiadások
adják.

2. Utak:
2.1. A Béke utca alsó része a Közútkezelő kezelésében van, csak az ütőkátyúkat

szüntetik meg. Az önkormányzati utak nagyrészt rendben vannak.
2.2. A Béke utca elején az árkolás megtörtént. Felhívja a területtulajdonosok

figyelmét, hogy a területeket a vízelvező árokig kellene tisztítani.
3. A világháborús emlékmű és a Mindenki Keresztje megújult.
4. Az  óvodánál  megtörtént  a  nyílászárók  festése,  az  ajtók  és  az  előtető cseréje,  a  déli

homlokzat javítása. 2013-tól az óvodai feladat esetén az önkormányzat a fenntartó és
működtető. Az iskola esetén január 1-től ezen feladatokat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el.

5. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal január 1-jén kezdte meg működését, Sárhidán
állandó ügyfélszolgálat került kialakításra a volt szolgálati lakás helyén kialakított
irodában. A település súlyának megfelelő mértékű immár az ügyfélszolgálat.

6. Szociális ellátások területén január 1-től jelentős változásként több önálló ellátás
összevonásra kerül. A személyes gondoskodást a TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézmény látja el, amely idén jelentősen átalakulva Tófej központtal 45 településen
működik. A szociális célú tűzifa juttatásra idén sajnos csak 30 m3 fa áll
rendelkezésre.

7. A közszolgáltatásoknál problémát jelent a gyakori vízcső-törés, így sokszor az
árkokban folyik a víz. Idén nem volt és 2014-re sem várható közszolgáltatási
díjemelés.

8. Megtörtént  a  Művelődési  Ház  teljes  belső és  a  részleges  külső felújítása.  A  külsőt
saját erőből, a belsőt LEADER pályázat segítségével sikerült megújítani. Működik a
településen a mozgókönyvtár, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral kötött
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megállapodás alapján. December 1-től kulturális közfoglalkoztatottként a Nemzeti
Művelődési Intézmény alkalmazottjaként dolgozik Bíróné Sándor Erzsébet.
Munkaideje egy részével az önkormányzat rendelkezik, így a központilag
meghatározott feladatok mellett a helyi kulturális feladatokban is részt vállal.

9. A település civil szervezetei működnek, a Sárhidai TSZ Sportegyesület átalakulás
alatt áll. A civil szervezetek kapcsán tudni kell, hogy az önkormányzat nem
fenntartója, csak támogatója lehet azoknak.

10. A lakosság felé kimenő kommunikációs csatornaként működik a Sárhidai Hírek, a
települési honlap, a faliújságok és a különféle fórumok.

2014. évi tervek, elképzelések:
1. 2013-ban az orvosi rendelőnél elfogyott a pénz. Jövő évi feladat az ablakok cseréje, a

homlokzati vakolás végrehajtása. Pályázat függvénye, de felmerült a rendelő
akadálymentesítésének kérdése is.

2. A ravatalozó felújítása tavaszra csúszott át. A forrást elsősorban a LEADER pályázat
biztosítja. A sírhelyek nyilvántartását, egy működő temetői katasztert is ki kell
alakítani.

3. A központi tér aszfaltozása, térburkolattal való ellátása is szükséges lenne.
4. A  régi  iskolának  funkciót  kell  találni,  a  tantermi  részt  legalább  részben  fel  kell

újítani, hogy hasznosítható legyen.

3. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Kóbor József: Megköszöni az idősek napi rendezvényt az önkormányzatnak, a
résztvevőknek. Jelzi, hogy a kanyarban lévő áteresz alsó része eltömődött, nagy csapadék
esetén majdnem átcsapott a víz. Próbálta, de nem tudta kitisztítani.

Mázsa Ferenc, polgármester: Több helyen felmerült a településen az árkok helyzete, ezt is
megnézzük. A kocsma mellett a Dózsa utcára levezető járdaszakasz javítása is napirendre
került, a jövő évre be kell tervezni a felújítást.
Elmondja, hogy a településen két hulladékgyűjtő edényt ki kell helyezni, egyet a központi
részbe, egyet a Pacsirta utcába.
A Kossuth utcai járda csak pályázat segítségével újulhat meg. Saját erőből erre nem telik,
kifejezetten erre a célra kiírt pályázatot kell keresni. Másik lehetőségként felmerülhet a
kaláka-szerű építés. Ehhez a lakossági megmozdulásra, részvételre nagy szükség van, kell az
egységes hozzáállás, legalább bizonyos útszakaszonként. Sajnos nincsenek jó tapasztalatok
az ilyen jellegű akciókhoz való lakossági hozzáállás terén.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 1915

órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


