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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. december 12. napján
a sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1805 órai kezdéssel megtartott
közmeghallgatásról.

Jelen vannak:
- Zsálek-Nagy Marianna polgármester
- Pete Istvánné alpolgármester
- Bakos Tibor települési képviselő
- Herczeg István települési képviselő
- Sipos István települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent: 14 fő.

Zsálek-Nagy Marianna 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 napirendet a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évben elért eredményeiről, a 2020. évi
célkitűzésekről.

2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

A napirend tárgyalása:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évben elért eredményeiről, a 2020.
évi célkitűzésekről.
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Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal ismerteti a beszámolóját.

Császár László jegyző: Tájékoztatta a Lakosságot, hogy 2019. november 11. napján tartott
együttes ülésén Bocfölde, Sárhida, Tófej, Baktüttös és Pusztaederics községek Önkormányzati
Képviselő-testületei döntöttek a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról.
A Közös Hivatal a Baki Közös Önkormányzati Hivatalból való kiválással jön létre.
A hivatal munkáját 12 fő köztisztviselővel látja el.
Alapvető szabály, hogy közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni
önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60
napon belül lehet. E szabályok szerint, tehát egy választási ciklusban a közös hivatal, a hozzá
tartozó településekkel állandó egységet alkot.
A közös hivatali struktúra – önkormányzati ciklusonkénti – felülvizsgálatának, módosításának
egyrészről a gyakorlati tapasztalatok, másrészről a törvényi feltételeknek való megfelelésben
bekövetkezett változás lehetnek az indokai. Amennyiben a közös hivatalban részt vevő
települések a későbbiekben már nem kívánnak együttműködni, vagy adott esetben más
településekkel jobban, hatékonyabban tudják ellátni a feladatokat, akkor az önkormányzati
választást követően módosíthatják a közös hivatali struktúrát.
Az együttes ülést megelőzően az érintettek több tárgyalást folytattak le annak érdekében, hogy
2020. január 1. napjától a közös hivatali feladatokat a leghatékonyabb és leggazdaságosabb
formában tudják ellátni. A fentiek alapján az a struktúra tűnik a legmegfelelőbbnek, hogy a
jövőben Bocfölde, Sárhida, Tófej, Baktüttös és Pusztaederics települések alkossanak egy közös
hivatalt kilépve a Baki Közös Önkormányzati Hivatalból.
A hivatalnak két kirendeltsége lesz:
A Tófeji Kirendeltség, ahol 5 köztisztviselő fogadja az ügyfeleket.
Sárhidai Kirendeltség, ahol  a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok,
adminisztratív teendők, ügyfél-tájékoztatási feladatokat látja el a hivatal 1 fő köztisztviselővel
– változatlanul Lakatos Ferencné, Györgyi várja az Ügyfeleket.

2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Jandó Lászlóné: Az Ady utcai vízvezetéket cserélni kellene, mert most a ¾”-os cső lát el
három házat, gyenge emiatt a nyomás. A fia ház építését tervezi, emiatt még inkább le fog
csökkenni a nyomás. A szennyvíz-hálózat nem épült ki, mivel átemelő berendezésre lenne
szükség.

Császár László jegyző: Jelezzük a problémát a Zalavíz Zrt. felé.

Faragó Géza: Amikor csőtörés van a faluban, egyből ráengedik a rendszerre a nyomást, nincs
légtelenítve a rendszer, illetve nem mossák át a hálózatot. Csattognak a bojlerek emiatt. Amikor
csőtörés van, megfelelően helyre kellene állítani az utakat. Vele szemben készült egy
kapubejáró, ahol nem megfelelő szintre tették a hídgyűrűt, ezért pang az árokban a víz. Miért
kell égetni a zöldhulladékot? Meg kellene szüntetni az égetési lehetőséget. A falu fejlesztéséhez
a lakók is hozzájárulhatnának anyagilag, lehetne gyűjteni, mint a ravatalozó felújítására.

Kóbor József: Megköszöni az idősek napi rendezvényt, nagyon jól sikerült program volt. A
hegyi út katasztrofális állapotú. Bocföldével egyeztetni kellene, hogy a Pupi-hegyi út felújításra
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kerüljön. Kérdezi, hogy igaz-e, hogy megszűnik a Dalkör?

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: A Dalkör tagjait az idősek napja előtt megkereste,
meghívták a próbára. Megbeszélték, hogy folytatják a munkát. A Dalkör oktatóját eddig az
önkormányzat finanszírozta. A közmeghallgatás előtt tartott ülésén a testület úgy döntött, hogy
továbbra is vállalja a próbák helyszínének biztosítását és az oktatás költségének viselését.
Rosszízű pletyka volt a megszűntetés.

Kóbor József: Az Alapítvány megmarad?

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Természetesen, nincs összefüggés a változás és az
Alapítvány további működése között. Az Alapítvány már annyi mindent tett le eddig, ami miatt
az önkormányzat nem fog tenni ellenük, továbbra is támogatni fogják a működésüket.

Kóbor József: Fáj, hogy egy Sárhida nagyságú faluból csak ennyien jöttek el a
közmeghallgatásra.

Péter József Attila: A terepjárósok eső után mennek ki, tönkreteszik az utakat.

Faragó Géza: A régi iskolával mi a terv?

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Az önkormányzatnak saját erőből nincs esélye még az
állagmegóvásra sem. Pályázatot nyerni a nagy összegű felújítási igény miatt nincs esély. Úgy
döntött a testület, hogy felértékeltetjük az ingatlant, megpróbáljuk értékesíteni. Várhatunk, de
2-3 éven belül összeborul, ha nem teszünk semmit.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 1935

órakor bezárta.

k.m.f.

             Zsálek-Nagy Marianna Császár László
                    polgármester         jegyző


