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Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év május hó 23 . napján megtartott
nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
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Sorszáma
(kihirdetés
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T árgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon

Kódja

Jeevzőkönv v

Készült:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületé
nek 2016. május 23-án 18,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Önkormányzati hivatal épülete
Barlahida

•Jelen vannak.

Mari Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester
Páli! László, Blaskovics Barnabás települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéröl:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fű települési képviselő közit
4 fő jelen van.
A,
, .................,,,
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Bedo Zsolt települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok 2016. évi
megvalósítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előtérj esztés: szóban
4. Védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: írásban

5. Egyebek

Hári Barnabás polgármester Rezes István települési képviselő személyében tettjavaslatot
jegyzőkönyv hitelesí
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

N a p i r e n d tárgyalása:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Hári Barnabás
polgármester
Hári Barnabás: A közfoglalkoztatási program keretében folyamatosan rendben tartjuk a
település közterületeit. A „tündérkert” létrehozásához a gyümölcsfák megérkeztek.
A polgármester beszámolóiával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a. képviselőtestület tudomásul vette.
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáié fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás' A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős A
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költsegveteserol
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Önkormányzatunk - a támogatás céljait
figyelembe véve - belterületi utak, járdák felújítása fejlesztésre pályázhat. Javaslom, hogy A
éljünk a pályázati lehetőséggel. Az eddigi megbeszéléseinket, véleményeket figyelembe veve
kértem árajánlatot a szükséges munkálatok elvégzésére. A felújítás nem engedelykoteles, de
műszaki ellenőr fogja felügyelni a munkákat. Amennyiben sikeresen veszünk, reszt a
pályázaton, 2017. évben meg kell valósítani a felújítást.
.
A. csömődéri közös hivatal épülete a régi körjegyzőséget alkotó 5 önkormányzat
tulajdonában van. Az épület eléggé rossz állapotban van, most ezen pályázati kiírás keretében
lehetőség lenne felújítására: tetőcsere, hőszigetelés, akadálymentesítés, ablakcsere
mindenképp szükséges lenne, illetve festés, villanyszerelés. A hőszigetelés, ablakcsere jól
illeszkedne a már működő napelemes energia rendszerhez. Csömödér Község Önkormányzata
- mint gesztor önkormányzat - adhatja be a pályázatot. A saját erőt a tulajdonos
önkormányzatoknak tulajdonrészük, arányában kell fizetniük.
Ezt követően a polgármester ismertette a felújítások költségvetésé tervezetet
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „ igen
” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

?

18/2016. <V. 23.) számú határozat
Ratiahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet 11.3. pontja a), b) és c) pontok, szerinti A
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
pályázaton.
,
,■
, ••
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Belterületi utak, jaidak,
hidak felúj ítása (Barlahida 31,46,119 lírsz).
A felújítás összköltsége 11.824.816,- Ft, melyhez az önkormányzat
2.956.206,- Ft saját erőt biztosít.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fejlesztés megvalósításához
szükséges saját eró a rendelkezéséie áll.
,
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Hári Barnabás polgármester

3. Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok 2016, évi meqvalősitasa
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: A víziközműre vonatkozó hatályos előírások szerint az ellátásra
kötelezettnek fclújílású'beruházási és pótlási tervet kell készítenie n eves időtávlatra
vonatkozóan. A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok megvalósítania *zmfen
kötelezettség vonatkozik. A ZALAVIZ Zrt. tájékoztatásul megküldte az onkormanyzat részére a
GFT-ben szereplő nevesített feladatokat. A feladatok végrehajtására fedezetül a
2016. évi használati díj szolgál.
.
Az önkormányzatnak át kell tekintenie a feladatokat és döntést hozm azok
módjáról. A lehetséges módozatok: a feladat kivitelezésével és lebonyolitasaval a M.AVE
Zrt-t bízzák meg, illetve az adott feladat kivitelezésével mást bíznak meg a ZALA\ 1/ Zrt.
tájékoztatás és felügyelete mellett.
, , i „ 7AT \VT7 7rt t hízzamee
Javaslom, hogy az önkormányzat a munkaiatok elvégzésével a ZALAV IZ ZU-t bízza meg.
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4
.. igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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19/2016. FV-líU számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Gördülő Fejlesztési Tervben 2016. év
vonatkozásában, szereplő feladatok kivitelezésével és
lebonyolításával a
ZALAVÍZ Zrt-t bízza meg.
,
A feladatok végrehajtására fedezetül a 2016. évi használati
díj szolgál.
A. képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
munkák megrendelésére.
Határidő;
Felelős

2016. május 31folyamatos
Hári Barnabás pol gármecter

4. Védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról szóló
beszámoló Előadó: Kovácsné Horv áth Anikó jegyző
Az előtériesztést a képviselő-testület tagjai előre kézhez kapták.
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a kepviselőtestület
4 igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2016. (V.23.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Aa
védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31folyamatos
Hári Barnabás polgármester

rrdépfiiéskéne.t meghatározó épületek külső rekonstrukciójára pályázat benyújtása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
a

Hári Barnabás: Lehetőség van „A vidéki térségek kisméretű mfrastrukturajanak es alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetika, korszerűsítesz* tárgyban
pályázat benyújtására. A képviselő-testülettel már több alkalommal beszeltünk arról, hogy a
településen egyetlen épület van - a kultúrház -. ahol a közösségi rendezvények megtarthatoak.
Azonban az épület nem az önkormányzat tulajdonát képezi, hanem az Evangélikus Lel 'eszi
Hivatalé. Egyeztettem az egyházzal, hajlandóak cgyüttmükődm az epulet íelujitasaban
konzorciumi szerződés kötésével oly módon, hogy az önkormányzat adja be a paiyazatot S
biztosítja a saját erőt. A felújítás elvégzésére árajánlatot kertem. A pályázaton -9... -''
pénzeszközt tudnánk igényelni, 5.793.296,- Ft. saját erő biztosítása mellett.
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Anyagi lehetőségeinket áttekintve megállapítható, hogy a saját erőt biztosítani tudjuk, így azt
javaslom., hogy éljünk a pályázat nyújtotta lehetőséggel. A pályázatok kihasznalasa nélkül ez
a fejlesztést megvalósítani nem tudjuk.
Rezes István: Ezekről a fejlesztésekről már több alkalommal is beszélgettünk, javaslom, hogy
éljünk a lehetőséggel.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 ..
igen" szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
21/2016. (V.23.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MVH
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségidéilétrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” pályázati kiírásra. A projekt
megvalósításának helyszíne: Barlahida 49/2 hrsz.
A beruházás költsége bruttó 35.788.638,- Ft, melyhez az önkormányzat
29 995.342- Ft támogatást igényel.
A beruházás megvalósításához szükséges 5.793.296,- Ft saját erőt az önkormányzat
biztosítja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31folyamatos
Hári Barnabás polgármester

22/2016. (V.23T számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A
az MVH „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többtunkcios
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati projekt
megvalósítása érdekében (helyszíne: Barlahida 49/2 hrsz,) konzorciumi
szerződést köt az ingatlan tulajdonosával ....Evangélikus Lelkész! Hivatal
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 1.
A képviselő-testület a konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:

2016. május 31., folyamatos

Felelős:

Hári Barnabás polgármester
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4z ülésen több napirendi pont nem szerepeli, illeíve Jelvetés nem hangzóit el a jelenlévők
részéről. így ezt követően a Hári Barnabás polgármester megköszönte a jelenlevőknek a
részvételt és az ülést 19,55 órakor bezárta.

i
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JELENLÉTI

ÍV

Név
Hári Barnabás
Rezes István
Pálfi László
Blaskovics Barnabás
Bedő Zsolt

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó .

„

jegyző

^

......................

Jegyző megbízásából
j egyzőköny vvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett

fő érdeklődő állampolgár .

Barlahida Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Barlahida Község Önkormányzati Képviselőtestülete a következő zárt ülését 2016.
május 23-án 18,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház
Barlahida

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett
munkáról Előadó: llári Barnabás polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Háti Barnabás polgármester
3. Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok 2016. évi megvalósítása Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
4. Védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
B a r l a h i d a . 2016.május 18.

Tisztelettel:

A védőnői munka igen széleskörű, nemcsak a sokak szemében ismert terhes- és
csecsemőgondozásról szól, hanem családgondozást is takar, kiterjedően nyújt.
Felvilágosító tevékenységünk során a betegségek megelőzésére, szűrésére, az
egészségkultúráltság emelésére is hangsúlyt fektetünk.
A védőnői körzethez négy falu tartozik: Nova, Barlahida, Mikekarácsonyfa, Hernyék Önálló
védőnői tanácsadó Nován működik.

Gondozott családok száma: 75
Ebben az évben július hónaptól a védőnő veszélyeztetett várandósága miatt a körzet
helyettesítéssel került ellátásra.
Nővédelem:
Cél: egészség megőrzése, fejlesztése, pozitív családtervezés elősegítése A
fogamzásgátlási ismeretek átadása, a szűrővizsgálatok szorgalmazása,mammográfiai
vizsgálatok megszervezése, cytológiai kenetvétel végzése is tevékenységi körünkbe
tartozik.
2015-ben 16 kenetvétel történt

Várandós anvák gondozása:
Cél:
• Anya-magzat egészségi állapotának megőrzése
• a magzat egészséges fejlődésének, megszületésének elősegítése
• veszélyeztető tényezők korai felismerése, megelőzése
• szülői szerepre, szoptatásra, újszülött fogadására, gondozására történő
felkészítés
A 2015-es évben 15 újonnan jelentkező várandós került a nyilvántartásba.
. Fokozott gondozást 11 terhes igényelt / eü. ok miatt 5 környezeti ok miatt 3 eü +
körny. ok miatt 3 fő /. A dohányzó várandós anyák száma 4 volt.

A védőnői látogatások száma a várandós kismamáknál az elmúlt év folyamán 69 volt.
A látogatás során igyekeztünk mindig aktuális ismeretekkel/tanácsokkal ellátni a
kismamákat. Felmerülő problémáikat, kérdéseiket megbeszéltük, során a szülésre,
szoptatásra, újszülött fogadására is felkészítés történik.
Gvermekáqvas anvák gondozásaAz év folyamán szült 8 anyánál 23 gyermekágyas látogatást történt

A látogatás során szoptatási, táplálkozási tanácsokra, higiénés szabályokra, a
megfelelő vitamin pótlásra kell kitérni és át kell segíteni az anyukákat a enyhe
gyermekágyas depressziós (élettani) időszakon. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
gyermekágyi depressziós tünetek esetleges felismerésére, mely kóros és
életveszélyes állapot.
Csecsemővédelem (0-1 évV
Cél:
• Az újszülött egészségének megőrzése
• A veszélyeztetettség és a szövődmények felismerése, megelőzése
• Családi kötődés kialakításának segítése és a szocializációs folyamat támogatása
2015-ben 8 újszülött került nyilvántartásba. Az idén koraszülött csecsemő nem volt.
. Háziorvossal tartott,illetve önálló védőnői tanácsadáson történik a csecsemők
ellátása, oltása .. Csecsemőknél / 0-11 hónapos kor között /141 látogatás történt.
Kisdedek gondozása (1- 3 évi:
Cél:
• a közösségi élethez való alkalmazkodás és beilleszkedés elősegítése
• az egészséges életmód fejlesztése otthoni, valamint közösségi nevelésbe
építve
• a közösségi gondozás során gyakrabban előforduló fertőzések megelőzése
• iskolai érettséget, a tanulási nehézségeket akadályozó tényezők felismerése,
fejlesztési tanácsok
2015 decemberében számuk 16 fő volt
A szülők nagy részével rendszeres a kapcsolattartás, tanácsadás.
Az életkorhoz kötött védőoltások, státuszvizsgálatok megszervezése itt is
feladatunk.82 kisded látogatás volt
Kisgyermekek gondozása (3- 6 évi:
A kisgyermekek létszáma decemberben 55 fő.
Egész évben 85 látogatás történt
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások, státuszvizsgálatok megszervezése itt is
feladat.
Nagy gondot kell fordítani a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlesztésére,
iskolai életre való felkészítésére. A szülőkkel beszélgetünk a fejlesztés lehetőségeiről.
A problémák hátterében elsősorban az ingerszegény és igénytelen környezet, a
szülők negatív magatartása szerepel, melyet esetenként a rossz szociális
körülmények csak nehezítenek. E családoknál nagyon fontos, hogy a gyermekek
korán bekerüljenek óvodába, ahol a mentális fejlesztésen kívül rendszeres
étkeztetésük is megoldott.
A 2015-es évben 345 családlátogatás történt
Havonta egy alkalommal gyermekorvos (Dr. Péró Márta) is tart szaktanácsadást a körzetben.
Ennek keretében 36fő 0-6 éves korú gyermek került ellátásra.
Egészségügyi tevékenység óvodában, iskolában-

Az oktatási intézményekben minden tanévben elvégezzük az előírt
szűrővizsgálatokat / súly- magasság- vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat,

mozgásszervek, fogak és látás szűrése/. Bizonyos korosztályoknál ezen felül még
hallás, színlátás, golyvaszűrés történik.
Idei évben a fogápolás került középpontba az iskolában és óvodában is.
Egészségnevelő előadások, foglalkozások történtek.
Higiénés és iárvánvünvi feladatokA gyermekközösségekben havonta, ill. szükség
szerint tisztasági vizsgálatot történik. Indokolt esetekben a személykezelésre is sor
kerül.
Egészségnevelési tevékenység, rendezvények:
Július hónapban Nován a Falunapi rendezvény keretén belül (önkormányzati
támogatással) lehetősége volt a lakosságnak szűrővizsgálatokon való részvételre /
vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testzsír-, CO mérés / A szűrést 38 fő vette
igénybe. Ezt a lehetőségét jövőre is biztosítani szeretném.
Augusztus 01 .-én tartottuk meg az Anyatejes napot Pákán
Néhány alkalommal baba-mama klub keretében egészséges táplálkozásról hallottak a
szülők.
A faluban meghívott előadó Németh Abigél tartott előadást- Szülés hatása életünkrecímmel.
A helyi idősek otthonában többször történt vérnyomás mérés, vércukor szűrés.
Szociális feladatok:
A gyermekjóléti szolgálat munkatársával rendszeres a kapcsolattartás,
információcsere, a problémák megoldásában együttműködünk.
Környezettanulmány készítése, gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás
felismerése, jelzése a gyermekjóléti szolgálat felé fontos feladatunk.
Iskola-eaészségügyi munka;
A Körzeti Általános Iskola 4 évfolyamára 14 tanuló, az óvoda 2 csoportjába 26
kisgyermek járt.

A-Körzeti-Általános Iskolában 2015 szeptemberében az iskolai munkaterv készítésévé!, ill.
törzslapok rendezésével vette kezdetét a munka. Az intézmény mmden évfolyamára
kiterjedő tisztasági vizsgálatot havi rendszerességgel megtörtént (3 havonta szükséges).
My

Az elkövetkező hónapokban megtörténtek a kötelezően előírt szűrővizsgálatok.
- ,z Óvodában korábban előírt szűrővizsgálatokat felváltották az életkorhoz kötötten
elvégzendő szűrések, melyeket tanácsadások keretében bonyolítunk le. Iqy az
intézményben csak a negyedévente kötelező tisztasági vizsgálatok zajlanak.
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