Jegyzőkönyv
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Lakó József és Marton
Miklós képviselők
Igazoltan távol maradt: Cséplő Zoltán képviselő
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Gerócs László közbeszerzési szakértő, 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: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Cséplő Zoltán képviselő az ülésről igazoltan maradt távol. Javaslom a
meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását azzal, hogy a „Vis maior károk
helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal” című napirendi pontot tárgyaljuk
meg első napirendi pontként és ezt kövesse a többi napirendi pont tárgyalása, valamint a 7.
napirendi pont címe „Egyesületek működési támogatása” címre módosuljon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Vis maior károk helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előadó: Pál Józsefné polgármester
2./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
3./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
4./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
5./ Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 20152019.
Előadó: Pál Józsefné polgármester
6./ Átfogó értékelés a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Pál Józsefné polgármester
7./ Egyesületek működési támogatása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
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8./ Egyebek
Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki az elhangzott, javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Soós Imre alpolgármester a napirendi pontok elfogadást követően 17,05 órakor az üléstermet
elhagyta.
Pál Józsefné polgármester: Soós Imre alpolgármester úr az 1. napirendi pont tárgyalásán nem
vesz részt, de a képviselő-testület 3 fővel így is határozatképes marad.

Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Vis maior károk helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A név szerinti szavazásról készült hitelesített jegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A vis maior károk helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárásban
képviselő-testületünknek ki kell választania a nyertest, aki a helyreállítási munkákat elvégzi.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közbeszerzési eljárásban három szervezet részére került
ajánlattételi felhívás kiküldésre. A felkért ajánlattevőket a polgármester választotta ki. A
három felkért szervezetből kettő nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok értékelésre kerültek a
Bíráló Bizottság által.
Gerócs László közbeszerzési szakértő: A három felkért szervezetnek 2015. március 27-én
került kiküldésre az ajánlattételi felhívás. Az előírt határidőre kettő ajánlattevő tett ajánlatot, a
Mura-Bau Kft. és az Újj-Trans Kft. A két szervezetből az egyik, a Mura-Bau Kft. teljes
körűen benyújtotta a kért adatokat, a másiknál, az Újj-Trans Kft-nél több hiányosság is
felmerült, emiatt ez az ajánlattevő hiánypótlási felhívást kapott, amit nem teljesített. Tekintve,
hogy az Újj-Trans Kft. a hiánypótlást nem teljesítette, ajánlata nem felel meg az ajánlati
felhívásban foglaltaknak, az ő ajánlatukat érvénytelennek kell nyilvánítani. A Közbeszerzési
Bíráló Bizottság a teljes anyagot átnézte, ennek alapján készítették el a bírálati lapokat. A
Bíráló Bizottság azt javasolja a döntéshozó képviselő-testületnek, hogy a Mura-Bau Kft.
szerződésre való alkalmasságát állapítsa meg, az Újj-Trans Kft. ajánlatát pedig nyilvánítsa
érvénytelennek. A Bíráló Bizottság azt is javasolja, hogy mind a három rész vonatkozásában a
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Mura-Bau Kft-t hirdesse ki az eljárás nyertesének. A
helyreállítási munkák esetében szakértő állapította meg, hogy milyen munkákat, milyen
költséggel lehet elvégezni. A szakértő véleményét a támogató elfogadta, azon nem kívánt
módosítani. Ha a döntés megszületik, akkor az összegzést a holnapi nap elkészítjük és
kiküldjük. Az összegzés megküldését követő 11. napon köthető meg a szerződés a nyertes
ajánlattevővel. A 11. napon javasolt is megkötni a szerződést, mert időben neki kell állni a
munkáknak.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közbeszerzésekről szóló törvény előírásai szerint, ha a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést testület hozza meg, akkor név szerinti szavazást kell
alkalmazni. A név szerinti szavazásnál az önkormányzat Szervezeti és Működési
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Szabályzatában foglalt előírások szerint kell eljárni. A Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezései szerint a képviselő-testület név szerinti szavazást tart a képviselők negyede
indítványára.
Pál Józsefné polgármester: Indítványozom a vis maior károk helyreállítására kiírt
közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal során a név szerinti szavazás tartását.
Lakó József képviselő: Szeretném én is indítványozni, hogy a vis maior károk helyreállítására
kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal során a képviselő-testület név szerinti
szavazást tartson.
Pál Józsefné polgármester: A képviselők negyede indítványozta a név szerinti szavazás
tartását, ezért javaslom, hogy Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis
maior károk helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal során név
szerinti szavazást tartson. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
7/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior károk
helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal során név szerinti
szavazást tart.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Név szerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a képviselőtestület tagjainak nevét ábécé sorrendben. A jelen lévő tagok szóban „igen”-nel, „nem”-mel,
vagy „tartózkodom” nyilatkozattal fejezik ki álláspontjukat. A jegyző a nyilatkozatokat a
névsoron feltünteti, a szavazatokat összesíti, a szavazás eredményét a polgármester ismerteti.
A név szerinti szavazás tényét és eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A
jegyzőkönyvhöz csatolni kell a külön hitelesített névsort.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a vis maior károk helyreállítására kiírt közbeszerzési
eljárásban az Újj-Trans Kft. ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, a Mura-Bau
Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását és egyben az eljárás nyertesének a Mura-Bau Kft.
kihirdetését nettó 61 811 865,- Ft ajánlati árral. Megkérem Jegyző Asszonyt, olvassa fel ábécé
sorrendben a jelenlévő képviselők nevét, akik nevük elhangzása után leadják szavazatukat.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazzon igennel.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Lakó József képviselő.
Lakó József képviselő: Igen.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Marton Miklós képviselő.
Marton Miklós képviselő: Igen.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Pál Józsefné polgármester.
Pál Józsefné polgármester: Igen.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A szavazatokat rávezettem a névsorra és az összesítést is
elvégeztem.
Pál Józsefné polgármester: A képviselő-testület szavazáskor jelenlévő tagjainak mindegyike
„igen” szavazatot adott javaslatomra, így 3 igen szavazattal a javaslat elfogadásra került.
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz csatolt név szerinti szavazásról szóló névjegyzékben
rögzítettek szerint 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
8/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior károk
helyreállítására kiírt közbeszerzési eljárásban a következő döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület az Újj-Trans Kft. (8960 Lenti, Szombathelyi út 1.)
ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a Mura-Bau Kft. (8871 Murarátka, Kossuth u. 10.)
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a Mura-Bau
Kft. (8871 Murarátka, Kossuth u. 10.) ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek nettó
61 811 865,- Ft ajánlati árral.
A Képviselő-testület felkéri az eljárást lebonyolító Kanizsaber Építőipari,
Beruházási és Vállalkozási Kft-t, hogy a fenti döntésnek megfelelően az összegzés
kiküldésével hirdesse ki az eredményt és az ajánlat érvénytelenségéről
tájékoztassa az érintett ajánlattevőt.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
szerződés aláírására: összegzés megküldését követő 10. napot követően
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Soós Imre alpolgármester az ülésterembe 17,25 órakor visszatért.
Pál Józsefné polgármester: Soós Imre alpolgármester úr visszatért az ülésterembe, így ismét 4
fő az ülésen résztvevő képviselő-testületi tagok száma.
2./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztés készítőjét, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt
kérem fel az előterjesztés ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Murarátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetést harmadik alkalommal módosítja. A módosítást az év végi
teljesítéshez való igazítás, a Magyar Államkincstár által közölt adatok és pályázati támogatás
miatt kell elvégezni. A módosítással a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem
változik, marad 104 938 000,- Ft. A bevételi oldalon a teljesítésnek megfelelően 454 000,- Fttal növeltük a közhatalmi bevételek összegét, 1 319 000,- Ft-tal a támogatásértékű működési
célú bevételek összegét, valamint 407 000,- Ft-tal az államháztartáson belüli megelőlegezés
összegét, a beruházási támogatások összege viszont 2 180 000,- Ft-tal csökkent. A
költségvetés kiadási oldalán a személyi kiadások összege 473 000,- Ft-tal, a munkaadói
járulék összege 33 000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1 675 000,- Ft-tal kerül
megemelésre, míg az intézményi beruházások összege összevontan 2 181 000,- Ft-tal
csökken. A növelések, illetve a csökkentések összegei mind a bevételi, mind a kiadási oldalon
kiegyenlítik egymást, így marad változatlan a 2014. évi költségvetés bevételi és a kiadási
főösszege. A költségvetés egyes mellékletei is módosultak.
Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
5/2015. (V. 21.) önkormányzati r e n d e l e t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2015. (V. 21.)
önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
3./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés
ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Murarátka Község Önkormányzata 2014. évre tervezett
költségvetési bevételi és kiadási eredeti előirányzata 91 682 000,- Ft volt, amely a
módosítások következtében 104 938 000,- Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz képest
a bevételek teljesítése 77 167 000,- Ft, a kiadásoké pedig 70 341 000,- Ft, így a
pénzmaradvány összege 6 826 000,- Ft. A költségvetés teljesítése nagyon reális, a bevételek
alulteljesítése abból adódik, hogy a közösségi kisbusz beszerzésének pályázati támogatása
nem érkezett meg és a turisztikai pályázat sem zárult le 2014. évben. Látható, hogy a 2014.
évi beszámolónak sok új melléklete van, úgymint vagyonkimutatás, eredmény kimutatás,
követelések – kötelezettségek kimutatása, pénzmaradvány felosztás. A 17. melléklet
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tartalmazza a 6 826 000,- Ft felosztását. Nagyon szép a pénzmaradvány összege, mert az
önkormányzat megvalósított mindent, amit akart és így maradt meg a 6 826 000,- Ft. A
pénzmaradvány felosztását nevesíteni kell. A pénzmaradványból 407 000,- Ft az
államháztartási megelőlegezés összege, 38 000,- Ft a forgótőke. Az adósságkonszolidációban
nem részesült települések támogatását, a 2 950 000,- Ft-ot az idei évben fel kell használnia az
önkormányzatnak. Ezt a támogatást meghatározott célra fordíthatja az önkormányzat, kötött a
felhasználása. A vis maior pályázati önrész 3 431 000,- Ft, amit szintén kötött. Szabad
pénzmaradványa nincs az önkormányzatnak, ami van, az célhoz kötött.
Pál Józsefné polgármester: Véleményem szerint jó évet zárt az önkormányzat.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A vízdiagnosztikai pályázat tavaly zárult le, beszerzésre került a
közösségi kisbusz, a turisztikai pályázat is megvalósult. A pályázatokhoz nagyon komoly
önrészt biztosított az önkormányzat, amit saját bevételeiből finanszírozott, például a
faállomány értékesítés ellenértékéből. A képviselők és a polgármester sem vesznek fel
tiszteletdíjat, nem kapnak semmiféle juttatást, így az ezekből megmaradó összeg is
beruházásokra fordítható.
Pál Józsefné polgármester: Komolyan vesszük, amit csinálunk, a falunkért dolgozunk.
Javaslom a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
6/2015. (V. 21.) önkormányzati r e n d e l e t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. (V. 21.)
önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról a melléklet szerint megalkotja.
4./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A belső ellenőr által elkészített éves belső ellenőrzési jelentést is
megkaptuk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési
terve egy ellenőrzést tartalmazott. A lefolytatott belső ellenőrzés keretében az került
megvizsgálásra, hogy a KEOP-2.2.3/A/09-2010-0020 azonosító számon regisztrált projekt a
támogatási szerződés szerint valósult-e meg. Az ellenőrzés apró hiányosságokat tárt csak fel,
amit javítani kell. Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozóan az intézkedési terv még nem
készült el, de pótolni fogjuk.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a belső ellenőr által készített, a 2014. évben végrehajtott
belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
9/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2014.
évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentést a mellékelt
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
5./ Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja
2015-2019.
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Kötelező törvényi előírás, hogy el kell fogadni a gazdasági
programot. Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre
vonatkozó gazdasági programját elkészítettük. Az anyag tartalmazza elképzeléseinket,
fejlesztési terveinket, amiket szeretnénk megvalósítani. Az, hogy a tervekből mennyit tudunk
megvalósítani, a pályázati lehetőségektől függ. Javaslom a 2015-2019. évekre vonatkozó
gazdasági program előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
10/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: a ciklus végéig folyamatos
Felelős: Pál Józsefné polgármester
6./ Átfogó értékelés a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem meg az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Minden évben május 31-ig kell megtárgyalnia a képviselőtestületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést. Az
átfogó értékelés a jogszabályi előírások szerinti tartalommal készült el. Az anyagból látható,
hogy a település lakosságszáma és a gyermekek száma évek óta csökken. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény 8 családban 26 gyermek részére került megállapításra.
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Óvodáztatási támogatásban 3 gyermek részesült. Tanévkezdési támogatást 21 gyermek
részére állapított meg az önkormányzat, az erre a célra fordított összeg 300 000,- Ft volt.
Étkezési térítési díjkedvezményt nem vett senki igénybe. A gyermekétkeztetés a területileg
illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben, a letenyei óvodában és általános iskolában
biztosított volt. A gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Muramenti Családsegítő és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által fenntartott Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. A szolgálat vezetője által összeállított anyagból
látható, hogy a statisztikai adatok szerint 2014. évben Murarátkán 3 fő gyermeket gondoztak
az alapellátás keretein belül és 5 gyermek részesült szakellátásban. Az átfogó értékelés 13. és
14. oldalán találhatóak a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai
Murarátkát illetően. Magas volt a családlátogatások száma, 48 alkalommal volt szükség erre.
A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában a szociális és gyámhivatal 2014.
évben végezte átfogó négy éves vizsgálatát, a hivatal a hatósági tevékenység jogszerűségének
ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel. Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem
rendelkezik. A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött
megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvételre.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom a 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés előterjesztés szerinti
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
11/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a
melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg
a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
7./ Egyesületek működési támogatása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Három civil szervezet, a Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye, a
Letenyéért Közéleti Egyesület, valamint a Becsehelyi Tűzoltó-Mentő, HagyományőrzőKulturális és Ifjúsági Egyesület működési támogatás iránti kérelmet nyújtott be
önkormányzatunkhoz. Véleményem szerint jelenleg költségvetésünk nem teszi lehetővé a
civil szervezetek támogatását, mert minden forintra szükségünk van beruházásaink
megvalósításához, de ha javul pénzügyi helyzetünk, akkor visszatérhetünk a támogatási
kérelmekre.
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Lakó József képviselő: Polgármester asszony véleményével egyetértek, azt támogatni tudom.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom annak elfogadását, hogy az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel jelenleg nem tud működési támogatást biztosítani a három egyesületnek,
de amennyiben az önkormányzat költségvetése az év folyamán lehetővé teszi, képviselőtestületünk a civil szervezetek támogatási kérelmeinek megtárgyalására visszatér. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
12/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi helyzetére
tekintettel jelenleg nem tud működési támogatást biztosítani a Körzeti Tűzoltó
Egyesület Letenye, a Letenyéért Közéleti Egyesület és a Becsehelyi TűzoltóMentő, Hagyományőrző-Kulturális és Ifjúsági Egyesület részére, de amennyiben
az önkormányzat költségvetése az év folyamán lehetővé teszi, a Képviselő-testület
a civil szervezetek támogatási kérelmeinek megtárgyalására visszatér.
Határidő: kérelmező civil szervezetek tájékoztatására azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

8./ Egyebek
a) Murarátka Kultúrház nyílászáróinak cseréje
(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A mai ülésen már említésre került, hogy azt a 2 950 000,- Ft-ot,
amit azért kapott önkormányzatunk, mert nem részesült adósságkonszolidációban, az idei
évben fel kell használni. Ebből a pénzből a Kultúrház nyílászáróinak cseréjét szeretnénk
megvalósítani.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Kultúrház komplett nyílászáró
cseréjéről van szó. A munkák elvégzésére három helyről kértünk árajánlatot. Szabó Zoltán
Murarátka, Boróka utca 2. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozó 2 950 000,- Ft árért
vállalja a nyílászárók elkészítését és beépítését. A Zalai Gass-Fa Kft. Tormafölde, Petőfi út
134. szám alatti vállalkozás a feladat teljesítéséért 3 017 000,- Ft összeget kérne. A Hory és
Társai Kft. Dobri 0148 helyrajzi szám alatti székhelyű gazdasági társaság a munkák
elvégzéséért 2 962 000,- Ft-ot kér. A legkedvezőbb ajánlat Szabó Zoltán murarátkai
vállalkozóé, ezért Szabó Zoltán ajánlattevő ajánlatát javasoljuk elfogadásra.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A munkák befejezését követő 30 napon belül el kell
számolni a támogatás felhasználásával. Az elszámolás végső határideje 2016. január 15.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A nyár folyamán megvalósul a
beruházás.
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Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy a három árajánlat összehasonlítása alapján Szabó
Zoltán murarátkai egyéni vállalkozó ajánlatát fogadjuk el a Kultúrház nyílászáróinak cseréjére
az ajánlata szerinti árakkal. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
13/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8871 Murarátka,
Liliom u. 1.) a „Murarátka Kultúrház nyílászáróinak cseréje” címmel kiírt ajánlati
felhívás nyerteseként Szabó Zoltán 8871 Murarátka, Boróka utca 2. szám alatti
ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerinti bruttó 2 950 000,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
A munkák elvégzésének fedezete Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében
meghatározott felhalmozási célú kiadások között kötelező önkormányzati
feladathoz kapcsolódó beruházás jogcímen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
b) Pályázatok benyújtása
támogatására

önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

Pál Józsefné polgármester: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen pályázatot írt ki önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A pályázati kiírásnak köszönhetően
lehetőség van 5 %-os önrész vállalásával a Murarátka, Liliom utca 1. szám alatti ingatlanban
található orvosi rendelő felújítására. A fejlesztés keretében az orvosi rendelő komplett festése,
az elektromos hálózat és a járólap cseréje, a vizesblokk rekonstrukciója, mozgáskorlátozott
toalett kialakítása, új ajtó nyitása, a rendelőhöz előtető, valamint korláttal ellátott lépcső
megépítése valósulhatna meg. A munkák bekerülési költsége körülbelül 10 millió forint.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A pályázathoz szükséges önrész Murarátka Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 11. melléklet „Egyéb szolgáltatások” során
rendelkezésre áll.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Murarátka, Liliom u. 1. szám alatti ingatlanban
található háziorvosi rendelő felújítására a pályázat benyújtását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
14/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokért felelős miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az „Egészségügyi alapellátást
szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy
helyiség fejlesztése, felújítása” jogcím keretében a Murarátka, Liliom u. 1. szám
alatti ingatlanban (Murarátka 30 helyrajzi szám) található háziorvosi rendelő
felújítására.
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
A pályázathoz szükséges önrész Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletének
„Egyéb szolgáltatások” során rendelkezésre áll.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Pál Józsefné polgármester: Osztályvezető úr tájékoztatása szerint lehetőség van az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretein belül
belterületi utak felújítására is pályázatot benyújtani.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A belterületi utak felújítása jogcím
keretében maximum 15 millió forintra lehet pályázni 15 %-os önrész biztosítása mellett. Az
Akácfa utca aszfaltozása nettó 6,5 millió forintba kerülne. Az önrész így 975 000,- Ft.
Pál Józsefné polgármester: Ha az Akácfa utca aszfaltburkolatának felújítása megtörténne,
akkor a település összes útja fel lenne újítva.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A pályázathoz szükséges önrész biztosítható az urnafal
építésre betervezett összegből, mivel ez a beruházás az előzetes információk szerint nem
valószínű, hogy ebben az évben megvalósul. Ha az önkormányzat többletbevételhez jut, akkor
az urnafal megépítésének a költségei ismét beépíthetők lesznek a költségvetésbe.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a javaslatot. Bízunk benne, hogy lesznek előre be nem
tervezett bevételeink és akkor mind az útfelújítás, mind pedig az urnafal megépítése
megvalósulhat. Javaslom a Murarátka 91 helyrajzi számú, Akácfa utca elnevezésű belterületi
út felújítására a pályázat benyújtását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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15/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokért felelős miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a „Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása” jogcím keretében a Murarátka 91 helyrajzi számú belterületi út (Akácfa
utca) felújítására.
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
A pályázathoz szükséges önrész Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének
„Urnafal megépítése” során rendelkezésre áll, mivel az előzetes információk
szerint az urnafal megépítésére 2015. évben nem kerül sor.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
c) Hozzájárulások székhelyhasználathoz
Pál Józsefné polgármester: Folyamatban van a Mura Önkéntes Mentőszervezet Egyesület
megalakulása. Az Egyesület alapítását koordinálók azt kérik, képviselő-testületünk járuljon
hozzá, hogy a létrehozásra kerülő civil szervezet az önkormányzatunk tulajdonában lévő
Murarátka, Liliom utca 1., Murarátka 30 helyrajzi számú ingatlant székhelyként használhassa.
Az Egyesület megalakulása esetén segítséget nyújthat az árvízi védekezésnél és egyéb
katasztrófahelyzet elhárításánál. Tevékenységük hasznos lehet településünk szempontjából,
ezért nem látom akadályát a székhelyhasználat engedélyezésének. Javaslom, képviselőtestületünk járuljon hozzá a kérésnek megfelelően a székhelyhasználathoz a Murarátka,
Liliom utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanban. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
16/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a létrehozásra kerülő Mura Önkéntes Mentőszervezet Egyesület a Murarátka
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Murarátka, Liliom u. 1., Murarátka 30
helyrajzi számú ingatlant székhelyként használja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyhasználatot
engedélyező okiratot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
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Pál Józsefné polgármester: A Nagykanizsai Református Egyházközség is
székhelyhasználathoz kért hozzájárulást. A Református Egyházközség a Murarátka, Zrínyi
utca 2. szám alatti ingatlanba, ahol az imaház is van, szeretné a székhelyét tenni. Ebben az
esetben sem látom akadályát a székhelyhasználat engedélyezésének. Javaslom, képviselőtestületünk járuljon hozzá a Nagykanizsai Református Egyházközség kérésének megfelelően a
székhelyhasználathoz a Murarátka, Zrínyi utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
17/2015. (V. 20.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Nagykanizsai Református Egyházközség a Murarátka Község Önkormányzata
tulajdonában lévő Murarátka, Zrínyi u. 2., Murarátka 74 helyrajzi számú ingatlant
székhelyként használja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyhasználatot
engedélyező okiratot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
d) Tájékoztatások
Pál Józsefné polgármester: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről szóló beszámolóját megküldte. Murarátka vonatkozásában
a szolgáltatás eredményeit a beszámoló 2. oldalán található táblázat mutatja be. 2015. évben is
működik a szolgáltatás településünkön a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
közreműködésével. A megyei könyvtár által összeállított beszámolót az ülés jegyzőkönyvéhez
csatoljuk.
Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az
ülést 18,40 órakor bezárom.
K.m.f.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző
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