Jegyzőkönyv
Készült Murarátka községben 2013. december 18-án 17,30 órakor tartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton
Miklós képviselők, valamint 13 fő állampolgár
Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és
építéshatósági osztályvezető
Pál Józsefné polgármester: Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai közmeghallgatáson.
Köszöntöm a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Bemutatom Önöknek jegyző
asszonyunkat, Dr. Keresztesi Tímeát és műszaki osztályvezetőnket, Simonyai Imrét.
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatom Önöket, hogy Letenye, Kistolmács,
Zajk és Murarátka települések 2013. március 1-jén alakították meg a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatalt. Szeretnék köszönetet mondani valamennyiüknek a lelkiismeretes
munkájukért, amit lassan 10 éve megtapasztalhattam. Jó érzés arra gondolni, hogy mindig
lehetett és lehet számítani mindenkire. Természetesen ez az összes dolgozóra érvényes.
Kívánom, hogy ez a jövőben is így maradjon.
Önkormányzatunk 2013-ban is, az előző évekhez hasonlóan, takarékos, megfontolt
gazdálkodást folytatott. Igaz, nem is vagyunk nagyon elkényeztetve, mert bevételünk szinte
csak az állami támogatásból áll. Nem szoktunk panaszkodni, de úgy gondolom, hogy most
talán azok az önkormányzatok jobban jártak, akik jól eladósodtak, az állam pedig kifizette az
adósságukat. Mi nem így tettünk. Tettük a dolgunkat, mindig annyit költöttünk és arra, amit
fontosnak ítéltünk meg. Az idei évben hatalmas felújítások nem történtek. Igaz, hogy a 051-es
utunk teljesen elkészült és birokba vehette a lakosság.
A temetőben új lejárót készítettünk, a járda oda nem lett volna biztonságos, így ez a zúzott kő
talán nem csúszik annyira a csapadékos időben.
Pályázatot nyertünk a Start közmunka programban. 11 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.
Folyamatosan rendben tudtuk tartani a zöldterületeket, vízelvezető árkokat, részben
felújítottuk járdáinkat. A település gondozottsága, tisztasága nagymértékben függ attól, hogy
mennyire törődünk vele. A sikeres pályázatnak köszönhetően voltak dolgozók a feladatok
elvégzéséhez. A Start programot 100 %-ban támogatták és még egy nagyteljesítményű
szivattyút is sikerült beszereznünk.
November 1-től 2 fő motorfűrész-kezelő tanfolyamra jár, 9 fő lett beiskolázva egy
felzárkóztató tanfolyamra.
A téli közmunkára sikerül néhány főt továbbfoglalkoztatni, mert a havat is el kell takarítani
valakinek.
Rendezvényeinket az idén is megtartottuk, de azért elszomorító a lakosság részéről az
érdektelenség. Az emberek bezárkóztak, nehezen lehet őket kimozdítani otthonaikból. A
pünkösdi focikupát az idén nem rendeztük meg, a fiatalokat nem lehetett összehozni, szervező
sem akadt az idén. Talán az is lehet az oka, hogy kevés a fiatal. A nehézségek ellenére
igyekszünk mindenkinek segíteni az ésszerűség és lehetőségeink határáig.
Az idei évben is sok segítséget kaptunk a lakosságtól. Mindenkinek megköszönöm, aki úgy
gondolta, hogy bármilyen módon segíthet, legyen az fuvar, a falutévé működtetése, néhány tő
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virág, sütés, főzés a rendezvényeken, vagy jó tanács, amivel segítségünkre lehet. Hálás
köszönet mindenkinek. Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 2013-ban
önkormányzatunk kapta meg a „Zala Megye Idősbarát Önkormányzata” címet. Legyen ez az
elismerés mindenkié, aki hozzájárult a közös munkához.
Törvényi kötelezettségünknek is eleget szeretnék tenni, mely szerint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja
értelmében évente egyszer tájékoztatjuk a lakosságot Murarátka község környezeti
állapotáról. A bővebb írásos anyag megtalálható önkormányzatunk hirdetőtábláján, azonban
néhány dolgot kiemelnék. A településen jelentős földfelszínt szennyező objektumok, ipari
üzemek, veszélyes anyagraktárak nincsenek. A szennyező forrást a mezőgazdasági
termeléshez kapcsolódó szennyezések, bemosódások, kemikáliák és a kommunális
szennyezések jelentik.
Jelentős légszennyező forrás nem található, jelentős ipari létesítmény nincs.
Levegősszennyezés a fával történő fűtésből származik. A település levegőjének minőségét
jelentősen rontja a volt tsz major területén található sertéstelep. Főként nyári időszakban okoz
gondot, hogy a kellemetlentől az elviselhetetlenségig terjedő szagok érezhetőek a telep miatt.
A településnek két állandó vízfolyása van, a Rátkai-patak és a Mura. A felszíni vízfolyások
hazai viszonylatban a tiszta vizek közé tartoznak. A felszíni és a felszín alatti vizek minősége
jó, azonban a kommunális szennyvíz a vízminőséget a szennyvízcsatorna rendszer hiánya
miatt jelentősen veszélyezteti, valamint a sertéstelep kedvezőtlen elhelyezése is fokozott
veszélyforrás. Murarátka sérülékeny ivóvízbázison fekszik. A vízbázis védelembe helyezésére
pályázati támogatást nyertünk, a projekt megvalósulása jelenleg folyamatban van.
Murarátkán az önkormányzati utak, közművek állapota jó, a járda állapota rossz, az
önkormányzati épületek állapota átlagos. Jelentős probléma, hogy a két településrész között
nincs kiépített járda.
Murarátkán a közterületek karbantartása folyamatos. A zöldfelületek kaszálásáról, a fák és
bokrok metszéséről az önkormányzat gondoskodik.
Murarátka közigazgatási területén országos védelem alatt a Mura-menti Tájvédelmi Körzet
áll, mely a Mura hullámterét fedi le. A teljes tájvédelmi körzet része az EU ökológiai
hálózatának, a NATURA 2000-es hálózatnak.
A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Kft. végzi a zalabéri hulladéklerakóba. A ZALAISPA projekt keretében
Murarátkán 1 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra. A település tisztántartása
érdekében az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak bevonásával
rendszeresen gyűjti a közterületen elhagyott hulladékot, sepri a közterületeket.
A településen jelentős zaj- és rezgés terhelőforrás nincs. A közlekedésből származó
zajkibocsátás közepes, de jelentősen zavaró hatású, amelyet az átmenő közúti forgalom,
erdőgazdálkodásból adódó szállítás, valamint mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó
közlekedés okoz.
A település környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a lakosság környezettudatos
magatartása, melyet a környezeti neveléssel, szemléletformálással lehet elősegíteni.
Köszönöm, hogy meghallgattak, átadom Önöknek a szót, mondják el javaslataikat,
észrevételeiket.
(A település környezeti állapotáról szóló lakossági tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
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KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Lakó József: A falu végén a patak kihez tartozik? Eső esetén eláztatja a környéket.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Víziközmű Társulaté. Rosszul
szintezték és a hordalékot odaviszi a víz. Polgármester asszony a problémát az illetékeseknek
már jelezte.
Lakó József: Amikor a felüljárótól déli irányban elterülő természetvédelmi területet letarolták,
ott nem volt gond. Azokat pedig, akik rendet akarnak tartani, megbüntetik. Köszönöm az
önkormányzatnak, hogy ilyen szépen rendben tartják a környezetet és vigyáznak rá.
Imre László: Ahol lejárunk a földekre, ott sosem volt út, az árkon innen volt. Nem tudom,
mikor és hogyan lett ott út. Nem gond, de nem értem, hogyan lett ott út.
Pál Józsefné polgármester: Utána fogok nézni a dolognak.
Lakó Józsefné: A buszmegállóban a dohányzás undorító szokás. Nagyon zavaró. Szemetelnek
is. A szemetelés igen nagy gond. Egyesek nem veszik a fáradságot, hogy a szemetesbe dobják
az eldobni valójukat. A sertéstelepre rátérve megjegyzem, hogy nem láttam dögszállító autót.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Bejelentést tettünk az állategészségügyi hatóságnak a
sertésteleppel kapcsolatos problémákról. Ők mindent rendben találtak.
Pál Józsefné polgármester: Én vagyok az egyetlen, aki állandóan bejelentéseket tesz a
hatóságoknak. Ráadásul a turisták a bűz miatt elmennek, emiatt nagy a bevételkiesés is.
Akkor nem volt gond, amikor a termelőszövetkezet még működött. További hozzászólás?
Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több hozzászólás nincs, a közmeghallgatást 18,00
órakor bezárom. Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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