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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 8. napján a
sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1810 órai kezdéssel megtartott
közmeghallgatásról.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Szekeres Zoltán zászlós, körzeti megbízott,
- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent: 14 fő.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti Szekeres
Zoltán  zászlóst  –  körzeti  megbízottat.   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, melyet a képviselő-testület 3 igen
szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre – amelyet a javaslattal
egyetértve a testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogad el:

1. „Közbiztonság - Vagyonvédelem” - rövid tájékoztatás a 2014-2015. évekről.
Előadó: Szekeres Zoltán zászlós, körzeti megbízott

2. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről valamint a 2016. évi
tervekről és elképzelésekről
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester

3. „Kérdések és Válaszok” - közérdekű lakossági észrevételek
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A napirendek tárgyalása:

1. „Közbiztonság - Vagyonvédelem” - rövid tájékoztatás a 2014-2015.
évekről.
Előadó: Szekeres Zoltán zászlós, körzeti megbízott

Szekeres Zoltán zászlós, körzeti megbízott: A 2015. évi rendőrségi eseményekről, a
közrend és a közbiztonság helyzetéről kíván szólni. A 2014. évről, illetve az idei
eseményekről nemrég adott számot a képviselő-testületnek. Tavaly 15 bűncselekmény volt
Sárhidán, idén eddig 8. Volt kettő ittas vezetés, 5 lopás, ebből 2 betörés, 1 rongálás.
Az alábbiakat emeli ki:

· Volt egy zászlórongálás, az önkormányzat épülete előtti zászlótartóról vették le a
zászlókat, amelyekre gyalázkodó feliratokat írtak, majd közszemlére tették. Az
elkövetők máig ismeretlenek. A nyomozás nagy erőkkel indult, többeket
meghallgattak tanúként. Később a történteket az ügyészség visszaminősítette
rongálás szabálysértéssé. Sajnálatosnak tartja, hogy a rendőrség részére senki sem
adott információt a cselekménnyel kapcsolatosan.

· A Pacsirta utcában történt egy lakásbetörés. A nyomozás megkezdése után újra
megkísérelték a betörést, volt két tanú, akik hívták őt. Mire ideért, addigra az
elkövetők sajnos elmenekültek, de a tanúk jó leírást adtak az elkövetők autójáról. Ezt
a cselekményt nem tudták ugyan rájuk bizonyítani, később azonban Siófokon
elfogták az elkövetőket. Követendőnek tartja a két tanú pozitív hozzáállását.

A 8 bűncselekmény jó eredmény, ha ezt az állapotot a jövőben is tartani lehetne a faluban,
az jó lenne.
Az idősek kárára jellemző a trükkös lopás, ezért megyei kezdeményezésre minden 65 év
feletti lakost felkeresett a faluban, mindenkivel elbeszélgetett, reméli sikerült tudatosítani az
emberekben a veszélyt.

Mázsa Ferenc, polgármester: Reméli, hogy a bűncselekmények száma kedvező lesz idén.
A közbiztonság erősen elfogadható szinten van a településen.
Lakossági kérdésre elmondja, hogy a térfigyelő kamera-rendszer kiépítésére van elképzelés.
Valószínűleg pályázati lehetőségek nyílnak meg jövőre, a konkrét feltételek ismerete alapján
gondolkoznak ebben.
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2. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről valamint a
2016. évi tervekről és elképzelésekről
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
tartotta meg a tájékoztatóját a napirendről.

Balogh Pál: A Béke utca alsó felén a vízelvezető árok ki van lapozva, de az árok feltellett
hordalékkal, fű nőtt rajta, ezért nem látszik a kő.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ha ott lejjebb menne az ásás, akkor az országútnál gond
lehetne, mert ott magasabban lehet az árok, meg kell nézni, hogy a lejtés megfelelő lenne-e.
A hóeltakarítással kapcsolatban elmondja, hogy 10 cm hómennyiség felett igyekezünk
kezelni a helyzetet. A vasútnál is lelapátolják a havat a közmunkások, ha a Kossuth utcában
járnak.

Kovács Lászlóné: Reggelente a Kossuth-Béke utca kereszteződésében telephelyező buszt
hajnali 4-kor indítják, legalább fél órát járatják, elég hangos.

Mázsa Ferenc, polgármester: A terület a Közútkezelőé, az Ő engedélyükkel létesítette a
telephelyet a Zala Volán, ehhez nem kellett önkormányzati hozzájárulás.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 2005

órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


