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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. december 12.
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:
- Huttmann Ilona tü. alezredes,
- Szekeres Zoltán körzeti megbízott,
- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent: 15 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. Tájékoztatás a települési polgári védelmi kötelezettségekről.
Előadó: Huttmann Ilona alezredes Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaegerszegi Kirendeltsége.

2. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Szekeres Zoltán körzeti megbízott.
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3. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évben elért eredményeiről, a 2018. évi
célkitűzésekről.

4. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

A napirendek tárgyalása:

1. Tájékoztatás a települési polgári védelmi kötelezettségekről.
Előadó: Huttmann Ilona alezredes Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaegerszegi Kirendeltsége.

Huttmann Ilona tü. alezredes: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségén katasztrófavédelmi megbízottként dolgozik. Polgári
védelemmel foglalkozik pályája kezdete óta. A katasztrófavédelem keretében hivatásosok
állami feladatokat látnak el. A polgári védelem ennél szélesebb körű tevékenység, minden
állampolgárnak részt kell vennie a védelmi feladatokban. 2012-ben került sor a tűzoltóságok
és a katasztrófavédelem szervezeti összevonására. A szervezetrendszerben az Országos
Igazgatóság alá tartoznak a Megyei Igazgatóságok, azok alá pedig a Kirendeltségek,
amelyekből Zala megyében három működik. Ezek egyike a Zalaegerszegi Kirendeltség,
amelyhez a Zalaegerszegi és a Lenti térség tartozik. A Kirendeltség hatósági feladatokat is
ellát, melynek keretében fontos feladata a tűzmegelőzés, illetve a káresemények
bekövetkezésének megelőzése. A Kirendeltség építési hatáskört is ellát, minden építményt
vizsgálnak. Tevékenységük részét képezi az iparbiztonsági terület, melynek keretében
veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari üzemeket vizsgálnak és felügyelik a veszélyes
anyagok szállítását. Ide tartoznak a veszélyes hulladékokkal foglalkozó üzemek is. A polgári
védelem alapját a települési polgári védelmi szervezet jelenti, amelynek vezetője a
polgármester, aki első számú parancsnok a településen. Amikor polgári védelmi esemény
következik be egy adott településen, a polgármester nem kér, hanem parancsol, követel,
elvár, mint egyszemélyi felelős. A polgári védelem tárgya elsősorban az életvédelem, utána
pedig az anyagi védelem. Megelőzési, védekezési és utómunkálatokat lát el, melynek
keretében megtörténik a kárfelmérés, kárenyhítés. A megelőzési tevékenység keretében a
polgári védelem feladata a település életének szervezése az ivóvíz ellátástól, a közlekedésen,
infrastruktúrán, át az óvodai, iskolai nevelésen, oktatáson keresztül a település egészét
átszövi a polgári védelmi tevékenység. Ha bekövetkezik egy minősített esemény, pl.:
veszélyes anyagot szállító tehergépjármű balesete, akkor a mentésen felül figyelni kell arra
is, hogy az adott anyag mit veszélyeztet. A települési parancsnoknak el kell mondani az
alapinformációkat, ki kell menekíteni a közelben lakókat, vagy el kell zárkózni. A polgári
védelem szervezése során az első lépcső a települések polgári védelmi kategóriába való
sorolása volt, amelyre 2012-ben került sor. Sok tényező, a különféle veszélyeztető hatások
alapján I-III. kategóriákba kerültek sorolásra a települések. Sárhida a III. kategóriába került
sorolásra, mivel nincs olyan konkrét veszélyeztető tényező, amely ennél magasabb osztályba
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való sorolást indokolt volna. A sorolás alapján került sor a védelmi szervezet nagyságának
meghatározására. Sárhidán a minimum 12 fő polgári védelmi szervezet került kialakításra.
Ez a köteles szervezet, de a tevékenységben önkéntesek is részt vehetnek. A köteles
szervezet tagjai a polgármester által beosztó határozat alapján kerültek kijelölésre. A polgári
védelmi szervezet névjegyzéke alapján elkészült a megalakítási, riasztási terv. A szervezet
reagálási ideje maximum 12 óra, de az ennél gyorsabb működés mindenkinek a saját érdeke
is. Fontos az önmentő képesség, ezért önkéntes szervezetek is létrehozhatók, akikre azok az
előírások vonatkoznak, mint a köteles szervezetekre. Az önmentő képesség azért fontos,
mert adott esetben több védekezési helyszín esetén a hivatásosok nem biztos, hogy időben
érkeznek. Ennek fontosságát a több településen végrehajtott gyakorlat során már
felismerték. Felhívja a figyelmet a tűzmegelőzés fontosságára. A kéményseprés már nem
kötelező, de mindenkinek saját érdeke. Fontos, hogy az ellenőrzésért nem kell fizetni.

Mázsa Ferenc, polgármester: Örülhetünk a III. kategóriába való sorolásnak annak ellenére,
hogy 20 éve beleestünk a kitelepítési helyzetbe a gázkitörés miatt. Örülünk, hogy a település
nem veszélyeztetett a nagyobb katasztrófahelyzetek által, sem víz, sem szél miatt. Kisebb
természeti problémák felmerültek, amelyek gyakorisága emelkedhet a szélsőséges időjárási
helyzet miatt. A települési polgári védelmi alakulat megvan, a kijelölésen kívül eddig nem
volt összejövetel, de számára is feladat, hogy ismerjük meg egymást, ezért a 2018. év I.
negyedévében egy gyakorlat keretében összejövünk.

Huttmann Ilona tü. alezredes: Lakossági kérdésre elmondja, hogy a kémények ellenőrzése
díjtalan, de a tisztításért fizetni kell.

Kóbor József: Az önkormányzat nem koordinálhatná a kéményseprést a településen?
Felveti a 112-es segélyhívó működésével kapcsolatos problémákat.

Huttmann Ilona tü. alezredes: A segélyhívó központja országosan Szombathelyen és
Miskolcon van, oda megy meg minden hívás. A központból megy az információ a
tűzoltóságokhoz, a rendőrséghez, a mentőkhöz. Felhívja a figyelmet annak fontosságára,
hogy a segélyhívó számára minden fontos adatot meg kell adni és azokat pontosan.

Ezt követően Huttmann Ilona tü. alezredes és Takácsné Gál Andrea
alpolgármester 1842 órakor távozott a közmeghallgatásról, a képviselő-testület 4
fővel folytatta munkáját.

2. Tájékoztató Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Szekeres Zoltán körzeti megbízott.

Szekeres Zoltán körzeti megbízott: 5 éve látja el Sárhida, Bak, Baktüttös településeken a
körzeti megbízotti feladatokat. A Gellénházai őrshöz 27 település tartozik, így ha
szolgálatban van és riasztás érkezik, akkor a terület egészére neki kell kimennie, ezért nem
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tud folyamatosan a településein lenn, sokszor 200-150 kilométert mennek egy nap.
Törekedik arra, hogy minél több időt töltsön el a faluban. Fontos cél a bűncselekmények
számának leszorítása. 2014-ben a veszélyes anyag égetés, falopás, a MOL terhére elkövetett
színesfém lopás volt a meghatározó bűncselekmény Sárhidán. Szerencsére ezek gyakorisága
jelentősen visszaesett. A büntető törvénykönyv módosítása miatt a falopások száma is
jelentősen csökkent, hiszen egy élő fa kivágása is bűncselekmény. Sárhidán 2017-ben nyolc
bűncselekmény volt. Ebből négy vagyon elleni (1 lopás, 3 csalás, sikkasztás), három
közrend ellen, egy pedig közlekedési (ittas vezetés). Felhívja a figyelmet a behízelgő csalás,
telefonos csalás bűncselekményekre, amelyek újabban aktuálissá váltak. A Sárhidán
szokásos karácsonyi örömtűz kapcsán jelzi, hogy annak nem veszélyes anyag – autógumi –
égetés a módja.

Szabó Istvánné: A kutya támadások esetén mi a teendő?

Szekeres Zoltán körzeti megbízott: A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó szabálysértési
eljárás kezdeményezhető általa.

Mázsa Ferenc, polgármester: A kutya-ügyekről többször beszéltünk testületi üléseken is,
ezért került sor az elmúlt ülésen rendeletalkotásra, amelynek eredményeként pénzbírság
szabható ki. Elmondhatjuk, hogy viszonylag a béke szigetén élünk, kisebb-nagyobb irritáló
megmozdulások mellett. A polgármester is volt rossz, hogy nem tiszteli a hagyományt, de
tudomása szerint régen egy gumit sem égettek karácsonyi örömtűzben.

Ezt követően Németh Csaba települési képviselő 1912 órakor távozott a
közmeghallgatásról, a képviselő-testület 3 fővel folytatta munkáját.

Szekeres Zoltán körzeti megbízott: Halálos közlekedési baleset következett be Sárhidán,
ezért különösen aktuális a figyelemfelhívás a téli közlekedési, látási feltételekre.

3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről valamint a
2017. évi tervekről és elképzelésekről
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
tartotta meg a tájékoztatóját a napirendről.
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4. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Soós József: Jelzi, hogy a Béke utcában nem megfelelően építettek kijárót a közútra, nem
tud elfolyni a csapadékvíz.

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

órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


