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N a p i r e n d előtt:
Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő
települési képviselő közül 3 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a 2013. március 14. napjára
összehívott 2013. évi közmeghallgatás mai napra történő áttételét a rendkívüli időjárás
indokolta.
Ezt követően a közmeghallgatást megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
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N a p i r e n d:
1. ZALAVÍZ ZRT. tájékoztatója
Előadó: Böcskey Zsolt ZALAVÍZ ZRT. szakembere
Előterjesztés: szóban
2. Falugondnok személyének kiválasztása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
Napirend

tárgyalása:

Hári Barnabás: Még mielőtt felkérném a ZALAVÍZ ZRT. szakemberét a tájékoztatója
megtartására, pár mondatot mondanék az elmúlt évről.
Egy sajnálatos eseményről is be kell számolnom. Az előző ciklusban dolgozó polgármester
elhunyt, temetése a holnapi nap lesz.
Az előző évet sikeresnek mondhatjuk, hisz megvalósult a községben a szennyvíz beruházás.
Most van folyamatban az ivóvíz arzénmentesítésének megvalósítására, pályázatunk nyertes, a
támogatási szerződés megkötése történik. A beruházásra azért volt szükség, mivel
kimutatták, hogy a községben az ivóvízben több az arzén a megengedettnél.
Az idei évi költségvetés összeállítását követően azt lehet megállapítani, hogy meg kell
gondolni a kiadásokat.
A községben beindult egy –két vállalkozás ahonnan számíthatunk némi iparűzési adó
bevételre.
Említést érdemel az elmúlt évben megrendezésre kerülő falunap, reméljük a hagyományt
tudjuk folytatni a következő években is.
A község lakossága már értesült arról, hogy 2013. január 31. napjától a körjegyzőség
megszűnt és létrejött a közös önkormányzati hivatal. Ennek központja Csömödérben van, itt
kint is megmaradt az eddigi ügyintéző.
Erről részletes tájékoztatást ad majd a jegyző a közmeghallgatás keretén belül.
A fogorvosi ügyeletet a zalaegerszegii DENTAL IV. Kft. látja el, erről hirdetmény útján
fogjuk a lakosságot tájékoztatni.
A közmunka programban egy főt foglalkoztathatunk 5 hónap időtartamig.
Az önkéntes munkavállalás lehetőségét is megoldjuk, ezzel biztosítjuk a foglalkoztatás
helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek az ellátás folyósításához szükséges idő
megszerzését.
Most átadom a szót a Böcskey Zsoltnak, ZALAVÍZ Zrt. szakemberének, tartsa meg a
tájékoztatóját és ezt követően a jelenlévők feltehetik kérdéseiket.
Böcskey Zsolt: A tervek szerint a ZALAVÍZ Zrt. fogja a településen üzemeltetni az ivóvíz- és
a szennyvízhálózatot. Ennek oka, hogy törvény szabályozza azt, hogy ki lehet üzemeltető, s
ennek az eddigi üzemeltető nem tudott megfelelni.
A polgármester tájékoztatójában elhangzott, hogy az ivóvíz magas arzéntartalma miatt a
vízminőség nem megfelelő. Pályázati lehetőséggel élve, megoldást kellett erre találni.
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Az építési munkálatok nyáron fognak folyni, ebben az esetben vezeték kiépítése nem lesz, a
lakosság nem sokat fog érzékelni a beruházásból, víztisztító rendszer kerül beépítésre.
A hibák elhárítására a szakembereink fel vannak készülve. Van egy zöld szám, amin
ingyenesen be lehet jelenteni a hibát,és azt a munkatársaink rövid időn belül megpróbálják
elhárítani.
A kiküldött vízszámlán már tapasztalhatta a lakosság, hogy többet kellet fizetni. Ez abból is
adódott, hogy az önkormányzat már nem tudott támogatást nyújtani a lakosság részére.
Kérem a lakosságot, hogy arra ügyeljenek, hogy kit engednek be az ingatlanaikra, hisz ebből
már voltak problémák.
Igazolvánnyal el vannak látva a munkatársaink és ezt el lehet kérni, mielőtt beengedik őket.
Péteri Lajosné: A községben kiépült a szennyvíz rendszer is és azt szeretnénk tudni, hogy
mennyibe fog kerülni a díja.
Böcskey Zsolt: Konkrétumot még nem tudok mondani , mivel a beruházást még most nézzük
át. A számla kiküldését megelőzi egy egyeztető tárgyalás a polgármesterrel, illetve
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Hári István: A szivattyú villanyköltségét ki fogja kifizetni.
Böcskey Zsolt: Ennek nincs jelentős költsége, hisz a napi működése talán ½ órát vesz
igénybe. Villanyóra almérőt nem lett volna célszerű felszerelni, mert annak több lett volna a
költsége, mint így a szivattyú működésének költsége.
Péteri Lajosné: Az aknákban bent vannak a kosarak, azoknak a tisztítása hogy fog történni,
hisz ebből már volt baleset.
Böcskey Zsolt: Amikor a rendszert átvesszük, átnézzük, ami az üzemeltetéshez esetleg
szükséges, módosítjuk. Elképzelhető, hogy a kosarak helyett más módszert fogunk
alkalmazni.
Hári Barnabás: A baleset nem a szivattyú zárlatossága miatt volt, hanem bent a lakásban az
egész villanyvezeték volt rossz. Először áramtalanítani kell az egész rendszert hiba esetén és
akkor nem tud előfordulni ilyen baleset.
A magas arzéntartalom miatt biztosítani kellett az ivóvizet lakosság részére. Ezt úgy oldottuk
meg, hogy lajtoskocsiból tud a lakosság vizet vételezni egy héten háromszor. Ez plusz
költséget jelent az önkormányzat részére, de kötelező feladat is, így megoldást kellett rá
keresni.
Péteri Lajosné: A faluban több ingatlanon is megvan még a régi kút, ennek a vízminőségét be
lehet e vizsgáltatni.
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Böcskey Zsolt: Nem ajánlom, hogy ezekből a kutakból élelmezési célra használjanak, mivel
beltéri kutakról van szó. Az intézményünkben működik egy laboratórium és ott végeznek
ilyen vizsgálatot, aminek a költsége 2 ezer Ft-tól 7 ezer Ft-ig terjedhet.
Hári Barnabás: Már a községben történt ilyen jellegű vizsgálat, de kimutatta, hogy fertőzött
volt a kút. Össze kell gyűjteni az igényeket és akkor érdemesebb lesz kihívni a mintavételre a
szakembereket.
Plusz vízórát fel lehet-e szerelni, ami az öntözésre használt víz mennyiségét mérné.
Böcskey Zsolt: Igen, a locsolómérő felszerelésére van lehetőség, aminek van egy alapdíja.
Ennek azért van jelentősége, hogy nem kerül felszámolásra a csatornadíj. Eddig volt locsolási
kedvezmény, annak járt, akinek bizonyos nagyságú zöldterülete volt.
A lakosság részéről több felvetés, és kérdés nem hangzott el, Hári Barnabás polgármester
megköszönte Böcskey Zsoltnak a tájékoztatót, illetve a feltett kérdésekre a kielégítő
válaszokat.
Böcskey Zsolt, a ZALAVÍZ Zrt. szakembere az üléstermet elhagyta.
Hári Barnabás: Mint a közmeghallgatás elején említettem, a jegyzőnő tart egy tájékozatót a
közös hivatal felállásáról, illetve a működéséről.
Felkérem, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.
Kovácsné Horváth Anikó: Egy éves tárgyalás előzte meg azt, hogy ez a közös hivatal
létrejöjjön. A hivatal Csömödér székhellyel működik, ott vannak az ügyintézők és
személyem. A becsatlakozó két településre tervezem, hogy kijárok ügyfélfogadásra, de az
első időszakban ezt sajnos nem tudom megvalósítani, mivel az átvett ügyek feldolgozása elég
sok időt vesz igénybe.
Szakképzett dolgozói vannak a hivatalnak, ügyfélfogadási időben megtalálhatóak vagyunk.
Ha valaki személyesen szeretne ügyet intézni, akkor először célszerű telefonon érdeklődni,
hogy az ügyintéző bent van-e. Ennek ott van jelentősége, hogy az ügyintézők szakosodva
vannak és az ügy elintézése így lesz hatékony.
Telefonon is adunk felvilágosítást, amennyiben az ügy elintézhető ebben a formában.
A lakosság türelmét kérem én is, egy – két hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy kialakuljon a
folyamatos rend.
Hári Barnabás: Minden héten csütörtökön megy a falugondnoki autó Lentibe, meg lehet
szervezni, ha valakinek Csömödérben van dolga, hogy arra menjen és lebonyolítsa az ügyét.
Minden héten kedden van itt a Lenti Járási Hivatalból az ügysegéd 8,00 órától 10,00 óráig.
Nála is lehet érdeklődni, illetve az oda átadott ügyeket intézni. Már több alkalommal is
panasz merült fel az ebéd minőségére. Lehetőség van Gellénházáról az iskola konyháról
vagy a novai óvoda konyhájáról ebédet hozatni. A jövő héten kapok majd árajánlatot és ezt
követően lehet majd dönteni.
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Péteri Lajosné: Valóban, az utóbbi időben romlott a minőség, én is javaslom, hogy más
szolgáltatót keressünk. A polgármesteri hivatal nyitva tartására szeretnénk egy konkrét
időpontot kérdezni.
Kovácsné Horváth Anikó: A kolléganő itt marad kint a területen a két csatlakozó községben.
Továbbra is viszi a pénzügyeket, illetve az egyéb ügyekben is az ügyfelek segítségére lesz.
Próbálunk majd egy fix időpontot meghatározni a hivatalban történő tartózkodására, de ebben
az átszervezési időszakban megértésüket kérem. A lakosságot erről tájékoztatni fogjuk.
Hári István: A községben nem indokolt a heti szemétszállítás, meg kellene beszélni a
szolgáltatóval.
Hári Barnabás: Ez egy közszolgáltatás, ki kell fizetni a havi díjat, háztartásonként fogják a
számlát kiküldeni. Sajnos az idei évben az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé,
hogy átvállaljuk a díjat.
Kovácsné Horváth Anikó: Valóban elég lenne a kéthetenkénti szállítás, de jogszabály írja elő
a hetenkénti szállítást. A lakosság részére valóban nagyon kedvező volt eddig, hogy az
önkormányzat ki tudta fizetni a szolgáltatási díjat.
Péteri Lajosné: A templomnál fel kellene szerelni egy tükröt, mert nagyon balesetveszélyes a
közlekedés abban a kereszteződésben.
A téli napokon nem volt megfelelő a hóeltakarítás a község területén lévő utakon.
Az önkormányzatnak segítséget kellene nyújtani ahhoz, hogy a községből a gyermekek
eljussanak az óvodába.
A falu biztonságát tenné jobbá egy kamera rendszer felszerelése.
Hári Barnabás: A szülőknek meg kellene egyezni abban, hogy milyen járművel járnak el, mert
ahhoz hozzá tudunk járulni. Az azonban nem működik, hogy van, aki a tömegközlekedést
veszi igénybe, van, aki autóval viszi a gyermeket. A falugondnoki autó pedig nem vehető
igénybe ilyen célra rendszeresen, nem tudnánk kigazdálkodni.
Úgy gondolom, hogy a hó eltakarítással nem volt probléma eddig, a községben járhatóak
voltak az utak.
A tűkör felszerelése valóban indokolt lenne, már fel is kerestem ez ügyben az illetékes
hatóságot.
A kamerarendszer kiépítése valóban jó lenne a községben, erre volt egy pályázati lehetőség
pár éve, de sajnos nem valósult meg. Én kértem erre most egy árajánlatot, amennyiben
megfelelő lesz, megpróbáljuk megvalósítani.
Blaskovics Ernőné: A buszváró elég rossz állapotban van. Az utcanév táblák több helyen is ki
vannak borulva.
A község területén több helyen is vannak összerakott ágkupacok, el kellene égetni.
A faluban vannak olyan területek, amiket nem takarítottak az elmúlt évben, elég gazosak.
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Hári Barnabás: A felsorolt problémákat már én is felírtam és számba is vettem, ahogy az
időjárás engedi folyamatában történik megoldásuk.
A temetőben van két fenyőfasor, ami nagyon veszélyes. Egy szakemberrel meg fogom
nézetni és kikérem a véleményét, majd ezt követően közösen kellene dönteni a sorsukról.
2. Falugondnok személyének kiválasztása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: A falugondnok személyére kiírt pályázatra beérkezett pályázatokat
a falugyűlés elé kell vinni. Itt a jelöltek bemutatkozhatnak, illetve a jelenlévők kérdéseket
tehetnek fel nekik. A jelen esetben egy pályázat érkezett és lakosság jól ismeri is az adott
személyt, hisz a községben lakik.
A munkakör betöltésére a kinevezést a képviselőtestület teszi meg. A pályázott személy
jelenleg nem rendelkezik képesítéssel. Az önkormányzat fogja beiskolázni, ez feltétele a
munkakör ellátásának. Természetesen attól még a kinevezése most megtörténhet.
Kérem a jelenlévőket, ha van kérdésük a jelölthöz, most tegyék meg.
A jelenlévők részéről egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy a pályázót ismerik,
alkalmasnak tartják a feladatra, javasolják kinevezését.
Hári Barnabás: Ahogy a jegyzőnő ismertette, a kinevezését a képviselőtestület fogja
megtenni és 2013. április 1. napjától fogja betölteni a munkakört.
A közmeghallgatáson több felvetés, és kérdés nem hangzott el, így ezt követően a Hári
Barnabás polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást 17,50
órakor bezárta.
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Barlahida Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2013. évi közmeghallgatását
2013. március 21-én (csütörtök) 16,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Kultúrház
Barlahida

N a p i r e n d:
1. ZALAVÍZ ZRT. tájékoztatója
Előadó: ZALAVÍZ ZRT. szakembere
2. Falugondnoki állásra érkezett pályázat elbírálása
Előadó: Hári Barnabás polgármester

B a r l a h i d a , 2013. március 18.

Tisztelettel:
Hári Barnabás sk.
polgármester

