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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6. napján  a
Művelődési Házban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai kezdéssel megtartott nyílt
üléséről és falufórumról.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
                             - Gáspár Lászlóné, alpolgármester

  - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Dr. Mimon Ágnes járási hivatalezető-helyettes,
- Balla Csaba alezredes, őrsparancsnok,
- Szekeres Zoltán körzeti megbízott,
- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent: 19 fő.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A nemzeti gyásznapra való
tekintettel rövid ismertetőt olvas fel az 1849. október 6-i eseményekről, a megjelentek egy
perces néma felállással adóztak az aradi vértanúk emlékének.
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 meghívóban kiküldöttek 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 a Zalaegerszegi Járási Hivatal munkájáról.
Előadó: Dr. Mimon Ágnes a Zalaegerszegi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese.

2. Közbiztonsági beszámoló.
Előadó: Balla Csaba alezredes, őrsparancsnok, Szekeres Zoltán körzeti megbízott.

 3. Tájékoztató a Katasztrófavédelem tevékenységéről.
 Előadó: Császár László, jegyző.

 4. Cikluszáró beszámolók.
      Előadó: Mázsa Ferenc polgármester, a képviselő-testület tagjai.
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A napirend tárgyalása:

 1. Tájékoztató a Zalaegerszegi Járási Hivatal munkájáról.
Előadó: Dr. Mimon Ágnes a Zalaegerszegi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese.

Dr. Mimon Ágnes a Zalaegerszegi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese:  A
Zalaegerszegi Járási Hivatal képviseletében érkezett. 2013. január 1. napjával indult a Járási
Hivatal. Zala megyében, ahol 6 járási hivatal működik, ebből az egyik, a legnagyobb a
zalaegerszegi, amely 84 település polgárait szolgálja ki. Közel 100 ember él az illetékességi
területen, három városban, Zalaegerszegen, Zalalövőn és Pacsán, illetve a községekben. A
hivatal szervezetileg átvett különféle szakigazgatási szerveket, illetve önkormányzati
hivataloktól dolgozókat, akik a törzshivatal gerincét alkotják. A szakigazgatási szervek
integrálva, tevékenységüket összehangolva működnek, így költséghatékonyabb,
ügyfélbarátabb kiszolgálást biztosítva. Ezek a hivatalok: a Földhivatal, Munkaügyi Központ,
Építéshatóság, Gyámhivatal, Népegészségügyi Intézet és az Állategészségügyi Hivatal. A
törzshivatal két részből áll. Az egyik döntően szociális igazgatási feladatokat lát el, hatósági
osztályként. A másik rész az okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak osztály, amely a
három városban működik, Zalaegerszegen Kormányablakként. A Kormányablak az
okmányirodai feladatokon túl 250 fajta ügytípusban jár el, reggel 8 órától este 8 óráig tartó
nyitva tartással. Kéri népszerűsíteni a nyitva tartást, hogy minél szélesebb körben ismertté
váljon az állampolgárok között, hogy a munkaidőn túl is tudják ügyeiket intézni. Az
ügysegédi rendszer lényege, hogy most az állampolgárok lakóhelyére megy az ügyintézés.
Jelenleg 74 településre járnak ki rendszeresen az ügysegédek, alapvetően szociális
ügyekben, de bármilyen ügyben lehet hozzájuk fordulni, akár fogyasztóvédelmi ügyekben
is. Sárhidán 2013-ban 46 ügyfél kereste fel az ügysegédet, ez a szám a 2014. évben
várhatóan emelkedik. Sikeres ez a hálózat, ezért bővíteni szeretnék technikai-informatikai
eszközökkel. 2013-ban 3600-3700 ügyfél kereste fel az ügysegédeket, az idei év első
félévében pedig már 1900. Minél nehezebb a közlekedési helyzet adott településről, annál
népszerűbb ez a szolgáltatás. Az önkormányzatokkal való együttműködés zökkenőmentes,
de a partnerségi kapcsolat reményében áll a Járási Hivatal az önkormányzatok
rendelkezésére, elsősorban közvetítő szerepet felvállalva.

Mázsa Ferenc, polgármester: A továbbfejlesztés során eddig hiányzott a helyben való
ügyintézés lehetősége. Erre volt és lesz is igény. Cél, hogy az ügyek az önkormányzati
hatáskörök tekintetében is minél nagyobb számban legyenek helyben intézhetők.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

2. Közbiztonsági beszámoló.
Előadó: Balla Csaba alezredes, őrsparancsnok, Szekeres Zoltán körzeti megbízott.

Balla Csaba alezredes, őrsparancsnok: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal ismertette a közbiztonsági beszámolót.
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Szekeres Zoltán körzeti megbízott: A beszámolóhoz kapcsolódó aktualitások: a település
közigazgatási területén ugyan, de a falun kívül történt a bűncselekmények döntő többsége a
MOL terhére, elsősorban fémlopások és trafóolaj eltulajdonítások. Ezek a létesítmények
nagy területen, elszórtan helyezkednek el, nagy számban, ezért szinte lehetetlen az
elkövetők tetten érése. A bűncselekmények többsége az Arany János utcában összpontosult.
Jellemző a településen az illegális autóbontás, melynek során a fém alkatrészeket a MÉH
telepre szállítják, a veszélyes hulladék, az olaj, a műanyag elemek az erdők széleibe
kerülnek. Jelenleg is három család ellen folyik a fentiek miatt eljárás. Volt sikeres elfogásuk
falopási ügyben is.

Mázsa Ferenc, polgármester: A 10 ismertté váló bűneset nem tűnik soknak Sárhidán, de a
terménylopások nagy gondot jelentenek. Ezek soha nem kerültek a rendőrhatóság felé
jelentésre, ezért kéri, hogy az áldozatok a körzeti megbízottat tájékoztassák ezekről.

Szekeres Zoltán körzeti megbízott: Csak akkor tud segíteni, ha időben értesül az
elkövetésről. Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a büntető törvénykönyv szerint a
bekerített területről való termény- és egyéb lopás azonnal bűncselekménynek minősül.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

58/2014. (X. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság Gellánháza Rendőrőrsének Sárhida település
vonatkozásában közrend- és közbiztonsági beszámolóját tudomásul
vette.

A napirend tárgyalását követően Balla Csaba rendőr alezredes és Szekeres
Zoltán körzeti megbízott a testületi ülésről 1835 órakor távozott.

 3. Tájékoztató a Katasztrófavédelem tevékenységéről.
 Előadó: Császár László, jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: A napirend ismertetésére felkértük a Katasztrófavédelmi
Kirendeltséget, de a meghívó megküldése ellenére sem érkezett senki a szervezettől, ezért a
jegyzőt, mint közbiztonsági referenst kéri fel a tájékoztató megtartására.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
ismertette a tájékoztatót a polgári védelmi, katasztrófavédelmi tevékenységről.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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 4. Cikluszáró beszámolók.
      Előadó: Mázsa Ferenc polgármester, a képviselő-testület tagjai.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a beszámoló a testület tagjainak. A beszámoló lényegesebb elemeit
kivetítőn való megjelenítéssel ismertette a megjelentekkel. Külön köszöni Lakatos
Ferencnének, a Baki Közös Hivatal Sárhidai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselőnek a
munkáját.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az ügyfelek részéről felé érkezett megkeresések
alapján különösen szociális ügyekben nagyobb odafigyelést, több emberséget kér az eljáró
ügyintézők részéről.

Soós József: Nem megoldott a Polgárőrség elhelyezése, egy helyiségre lenne szükségük, a
kamera rendszer kiépítésére sem tudtak pályázni, mert nem volt megfelelő helyiség az
eszközök elhelyezésére.

Mázsa Ferenc, polgármester: Itt van a régi iskola épülete, mint lehetőség. Az új testület
majd megtárgyalja a Polgárőrség esetlegesen felmerülő igényét.

Soós József: Az ifjúságot be kellene vinni a kultúrba, ne a buszváróban tartózkodjanak.

Mázsa Ferenc, polgármester: A fiatalok nem jelentkeztek, hogy igényt tartanának az
épület használatára. Itt soha nem volt bezárva semmi, ha van egy felelős szervezet felelős
vezetővel, használhatnák az épületet. A fiataloknak kellene kezdeményezni, keressék meg
Őt, de az egyértelmű előírás, hogy alkoholt nem lehet – szervezett rendezvény kivételével –
a Kultúrba bevinni. Senki nem tiltotta meg, hogy rendezett formában igénybe vegyék az
intézményt.
Megköszöni a képviselő-testületnek az elmúlt négy év munkáját, külön köszöni Gáspár
Lászlóné alpolgármesternek a közösségi rendezvények megszervezése terén kifejtett
munkáját. Felhívja a képviselő jelöltek figyelmét arra, hogy amit programként leírnak annak
megvalósítása érdekében aktívan dolgozzanak.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1947 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


