Jegyzőkönyv
Készült Murarátka községben 2015. november 26-án 17.00 órakor tartott közmeghallgatásról.
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Marton Miklós képviselő,
valamint 16 fő murarátkai lakos
Igazoltan távol maradtak: Cséplő Zoltán és Lakó József képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető,
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Pál Józsefné polgármester: Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai közmeghallgatáson.
Köszöntöm a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, Dr. Keresztesi Tímea
jegyzőt, Gál Zsuzsanna aljegyzőt, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt és Simonyai Imre
műszaki osztályvezetőt. Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, Soós Imre alpolgármestert és
Marton Miklós képviselőt.
Valamennyiüknek köszönet a sok lelkiismeretes, odaadó munkáért, ez a jó együttműködés
mind a településünk javát szolgálja. Kívánom és biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is
így folytatódik, hiszen ez nagyban rajtuk múlik.
Lassan vége a 2015-ös esztendőnek és elmondhatom, hogy talán ez volt eddig a legsikeresebb
évünk és ez az év hozta a legtöbb munkát. De azt mondják, mindenkinek annyi dolga van,
amennyit keres magának, hát mi bőven találtunk. A 2014. évi belvíz pusztítását kezdjük
kiheverni, a helyreállítási munkálatoknak lassan a végére érünk. Nemcsak a helyreállítási
munkák folytak, sok egyéb is történt. Aki érdeklődő és figyelemmel kíséri mindennapi
munkánkat, biztosan észrevette, milyen komoly felújítási munkák történtek. Február végén
átadásra került a megújult iskolaépület, ami jelenleg vízi turisztikai bázisként működik, de
változatlanul a lakosság szolgálatában áll. Rendezvényterem, imaház, vendégház ugyanúgy
megmaradt benne. Nagyon szép, minden igényt kielégítő vizesblokkal és garázzsal bővült.
Nyáron elkezdtük a Kultúrház nyílászáróinak cseréjét, közben értesültünk az orvosi rendelő
felújítására beadott pályázatunk sikeres elbírálásáról, így hát minden szépen összejött ahhoz,
hogy mindent szétborítsunk és újjá varázsoljunk. Így szépült meg a nagyterem és az előtér
padozata, a színpad és a munkák eredményét most láthatják. Belül már megújult, így várva
Önöket a mai közmeghallgatásra. Jövő évre maradt az épület külső megújítása, nagyon
remélem, találunk forrást arra is.
Nagyon sok munkát a közmunkaprogram keretében végeztünk el. Jelenleg 14 fő dolgozik és
elmondhatom, ha nem mindenki látja is így, nálunk kell dolgozni a pénzért, mert nem így
nézne ki a kis falunk, ha nem így tennének. Nagy szükség van mindenkire, a kaszálástól az
építkezésig sok volt egész évben a feladat. Rajtuk kívül nagyon szép számban segítettek és
segítenek önzetlenül a település lakói. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, nagyon jó
tudni, hogy Murarátkán van egy olyan csapat, akikre mindig és mindenben számítani lehet.
Ma nem igazán jellemző ez a segítség máshol, de nálunk ez kivételesen jól működik,
köszönhetően annak, hogy nagyon összetartó, jó szándékú emberek élnek közöttünk.
Rendezvényeink, kiállításaink sikeres lebonyolításában mindig lehet mindannyiukra
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számítani. Még egyszer köszönöm és kívánom, hogy ez az összefogás továbbra is így
maradjon.
December 12-én tarjuk az Idősek napját, a meghívókat időben küldjük és mindenkit
szeretettel várunk.
Közeledik az év vége és a legmeghittebb ünnep, a Karácsony. Kívánok mindenkinek áldott,
szép karácsonyi ünnepeket, békés, boldog újévet, jó egészséget.
Mielőtt még átadnám Önöknek a szót, törvényi kötelezettségünknek is eleget szeretnék tenni,
mely szerint 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. Levegőszennyezés a fával történő fűtésből származik. Sajnos a sertéstelep bűzhatása
még mindig sok problémát okoz. A településnek két állandó vízfolyása van, a Rátkai-patak és
a Mura. A két településrész között található a Murának két holtága, amelyek közül az egyik
állandó vízfelülettel rendelkezik, a másik időszakosan kiszárad. A településen ipari, illetve
mezőgazdasági jellegű vízkivétel felszíni vizekből nem történik. Murarátkán az
önkormányzati utak, közművek állapota jó, az önkormányzati épületek állapota a
felújításoknak köszönhetően javult. Murarátka közigazgatási területén országos védelem alatt
a Mura-menti Tájvédelmi Körzet áll, amely a Mura hullámterét fedi le. A teljes tájvédelmi
körzet része az EU ökológiai hálózatának, a NATURA 2000-es hálózatnak. Murarátka
tájszerkezetére jellemző, hogy a háttérben nagyon szép, kiterjedt erdőségek húzódnak, nagy
az erdőterületek aránya, a táj szépségét a lankás dombok, az erdőterületek és a szőlőművelésű
területek adják. A településen a települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a zalabéri hulladéklerakóba. A ZALAISPA projekt
keretében Murarátkán 1 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra. A szigeten az
üveg, papír, műanyag és fém hulladék gyűjthető szelektíven. A letenyei hulladékudvarba a
lakosság az építési törmeléket 1 m3-ig, műanyag, növényi, veszélyes elektronikai, fém, üveg
és lom hulladékot szállíthatja. 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.
Köszönöm, hogy meghallgattak, átadom Önöknek a szót, mondják el javaslataikat,
észrevételeiket.
(A település környezeti állapotáról szóló lakossági tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Lakó József murarátkai lakos: Nagyon szép minden a településen. Ilyen fejlesztéseket, ilyen
odaadó munkát senki nem hajtott még végre, mint Ön és Önök. Polgármester asszonyt a
Jóisten áldja meg és adjon neki erőt, hogy ezt a kicsi települést még sokáig vezethesse. Ami
itt történik, ilyen Zala megyében nem sok helyen történik. Nagyon köszönjük, hogy nem
veszik fel a tiszteletdíjat sem, azt is ránk fordítják, azzal is nekünk segítenek. A
közmunkásokat is dicséret illeti, mert ők is szépen dolgoznak. Sajnos a sertéstelepről áradó
bűzzel nem lehet mit tenni, pedig az önkormányzat már mindent megpróbált. A Művelődési
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Ház szépen megújult, jól sikerült a volt iskola épületének felújítása is. Vettek traktort,
faluautót, ami ugyancsak értünk van. A fát kivágták, okosan csinálták, mert a terület
megmarad az önkormányzatnak.
Pál Józsefné polgármester: A fát értékesítjük 14 000,- Ft/m3 áron.
Lakó József murarátkai lakos: Dicséret illet mindenkit, aki segít a településen élőknek. A
kutyákkal gond van, sok kutya csavarog az utcán, amik nincsenek beoltva, chippel
megjelölve. Aki nem gondoskodik a kutyájáról, az ne tartson.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Azokkal a kutyákkal van gond, amelyeket kiraknak itt a
településen idegenek. A kóbor ebek befogása probléma, bízunk benne, hogy ezt a gondot
valamikor meg tudjuk oldani.
Lakó József murarátkai lakos: A szelektív hulladékgyűjtő mellé kirakják a szemetet, ez
helytelen.
Pál Józsefné polgármester: Sajnos van ilyen. Tettünk ki felhívást, hogy ezt ne tegyék. Nem
tudjuk ki az, aki oda teszi ki a háztartási hulladékát, de eddig mindig elhoztuk a szeletív
hulladékgyűjtő szigetről az odarakott szemeteszsákokat és elvitettük.
Lakó József murarátkai lakos: A szemétszállítás nagyon jó dolog. Az ivóvizünk tiszta,
egészséges. Szennyvízcsatorna sajnos nincs, pedig jó lenne.
Pál Józsefné polgármester: Sok oka van annak, hogy miért nincs szennyvízcsatorna a
településen. Kevesen lakunk Murarátkán, kevés a vízfogyasztás és önerőből a
szennyvízelvezető rendszert nem tudjuk kiépíteni.
Marton Miklós murarátkai lakos: A tavalyi felhőszakadáskor több villanyoszlop megdőlt. Ezt
jelezni kellene a szolgáltató felé.
Pál Józsefné polgármester: Az E.on figyelmét felhívjuk erre a dologra, ők tudják az
oszlopokat visszaállítani egyenesre.
Marton Miklós murarátkai lakos: A ravatalozó teteje rossz, csúsznak le a cserepek.
Pál Józsefné polgármester: Folyamatban van a tető javítása.
Bíró Imréné murarátkai lakos: Ketté van törve a járda a Kossuth utcában. Legyenek szívesek
megcsinálni, mert félek attól, hogy elesek és eltörik valamim.
Pál Józsefné polgármester: Megnézzük, hogy mit tudunk tenni.
Födő-Vargek Lajos murarátkai lakos: Lakó úr dicséretével egyet tudok érteni, köszönjük a
faluért és lakosságáért végzett munkájukat.
Pál Józsefné polgármester: Ezt vállaltuk és legjobb tudásunk szerint tesszük a dolgunkat.
További hozzászólás, vélemény? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több hozzászólás
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nincs, a közmeghallgatást 17.35 órakor bezárom. Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel. Szép ünnepeket kívánok és továbbra is számíthatnak segítségünkre.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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