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Jegyzőkönyv
K é s z ü l t:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2017. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott
közmeghallgatásáról

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal épülete
Barlahida

Jelen vannak:

Hári Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester
Blaskovics Barnabás, Pálfi László települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
12 fő érdeklődő állampolgár

Napirend

előtt:

Hári Barnabás
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő
települési képviselő közül 4 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Bedő Zsolt települési képviselő egyéb
elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni a közmeghallgatáson.
Ezt követően a közmeghallgatást megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.

Napirend:
1. Polgármester beszámolója az ez évben végzett munkáról, jövő évi elképzelések
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
Hári Barnabás polgármester Pálfi László települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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N a p i r e n d tárgyalása:
1. Polgármester beszámolója az ez évben végzett munkáról, jövő évi elképzelések
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: Az önkormányzat anyagi helyzete stabil, a pályázatokhoz szükséges saját erőt
biztosítani tudjuk.
Több pályázati lehetőséggel éltünk. Ennek keretében megújult a ravatalozó, urnafal létesült.
Az út felújítására beadott pályázatunk elbírálásra vár. A kultúrházra az egyházzal közösen
beadott pályázatunkat elutasították. A un. bolti épület felújítására beadott igénylésünk sikeres
volt, közel 20 m Ft-ot kaptunk.
A tavak partfala helyreállítására és a Béke utcában bekövetkezett károk renoválására vis
maior igényt adtunk be.
A traktor találkozó az idén is megrendezésre került, szerintem jól is sikerült. Részt vettünk
egy, 11 települést magában foglaló rendezvénysorozatban.
Hosszú évek után végre van háziorvosa a novai praxisnak, így a településnek is, el kell
dönteni, hogy itt helyben is legyen-e rendelés vagy továbbra is a falugondnok szükség esetén
beviszi az embereket Novára.
A szennyvízdíj vonatkozásában sikerült díjcsökkenést elérnünk, ez több év harcába került.
A temetőben a tereprendezés még folyamatban van.
A MOL Nyrt. már több alkalommal is felszólított bennünket, hogy a kút környékét tegyük
rendbe, vannak, akik illegálisan oda rakják le a szemetet. Arra látok esélyt, hogy tárgyalások
alapján később hasznosítható hulladékfajták elkülönítetten oda lerakásra kerüljenek, azonban
ez csak rendezett körülmények között valósítható meg.
Hozzászólások:
Blaskovics Ernőné: A bolt a felújítás után hova költözik?
Hári Barnabás: Az épület jellege kulturális lesz, ezért ott a bolt nem maradhat. Több
alternatívát is felajánlottunk a boltosnak, még folynak a tárgyalások. Sajnos, már most is alig
van nyitva, szerintem akár arra is fel kell arra készülnünk, mint a többi kis településnek, hogy
nem lesz boltunk.
A közmeghallgatáson több napirendi pont nem szerepelt, a képviselő-testület tagjai részéről
felvetés nem hangzott el, ezt követően Hári Barnabás polgármester megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, és a közmeghallgatást 19,25 órakor bezárta.

k.m.f.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Hári Barnabás
polgármester

Pálfi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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