Jegyzőkönyv
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton
Miklós képviselők
Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára
pénzügyi 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. Lakó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésről igazoltan
maradt távol. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
2./ A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 6/2002. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
3./ Murarátka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Pál Józsefné polgármester
4./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
5./ Feladat-ellátási szerződés fogászati alapellátásra
Előadó: Pál Józsefné polgármester
6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához
Előadó: Pál Józsefné polgármester
7./ 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.
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Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Jegyző Asszonyt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Alapvetően technikai jellegű módosításokról van szó. Az
SZMSZ 2. melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörök felsorolását. A polgármesterre
átruházott hatásköröket javasolt kiegészíteni a képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe
tartozó
együttműködési
megállapodásokon
kívüli,
pénzügyi
kötelezettségvállalással nem járó együttműködési megállapodások megkötésével, mivel ez
elősegítheti például a pályázatokhoz az együttműködési megállapodások gyorsabb
megkötését. A képviselő-testület megalkotta a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról
és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. A rendeletben
a képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése
miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházta át. Ez a
hatáskör átruházás az SZMSZ-be még nem került beépítésre, amit pótolni kell. Murarátka
Község Önkormányzata a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláson és a Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláson kívül tagja a Dél-Zala Murahíd
Letenye Térségi Társulásnak is. Az SZMSZ eddig csak a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulásra és a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásra
átruházott hatásköröket tartalmazta, pedig az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat
évek óta társulás útján látja el, ezért szükséges a társulásokra átruházott hatáskörök
felsorolásának kiegészítése a belső ellenőrzési feladatellátást illetően.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti
megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
7/2015. (IX. 9.) önkormányzati r e n d e l e t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2015. (IX. 9.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
2./ A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 6/2002. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Ismét Jegyző Asszonyt kérem
fel a tudnivalók ismertetésére.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka tekintetében a háziorvosi feladatokat a letenyei
székhelyű II. számú háziorvosi körzet háziorvosa, a házi gyermekorvosi feladatokat a letenyei
házi gyermekorvos, a fogorvosi alapellátást pedig a Letenye I. számú fogorvosi körzet
fogorvosa látja el. Murarátka Község Önkormányzata a háziorvosi körzetek megállapításáról
megalkotta a 6/2002. (X. 28.) önkormányzati rendeletét. A rendeletben felsorolásra került,
hogy Murarátka az egészségügyi alapellátások körében melyik letenyei székhelyű háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi körzethez csatlakozik. A hivatkozott rendeletben tévesen az
került feltüntetésre, hogy a település a fogorvosi alapellátást illetően a Letenye II. számú
fogorvosi körzethez tartozik, amely azonban nem így van. Az egészségügyi szolgáltatások
végzését engedélyező hatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartása
szerint a Letenye I. számú fogorvosi körzethez tartozik és tartozott mindig is Murarátka, az
ellátást a körzet fogorvosa nyújtja és nyújtotta a község lakóinak, ezért a rendeletben történt
téves, valószínűleg elírásból adódó szabályozást javítani szükséges.
Pál Józsefné polgármester: A hibát javítani kell, ezért javaslom a módosító önkormányzati
rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
8/2015. (IX. 9.) önkormányzati r e n d e l e t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2015. (IX. 9.)
önkormányzati rendeletét a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 6/2002. (X.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja.
3./ Murarátka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A 2013. nyarán elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programunkat
felül kellett vizsgálni.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Törvényi előírás, hogy a települési önkormányzatoknak
rendelkezniük kell helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi program öt
évre szól, de kétévente felül kell vizsgálni. A 2013. nyarán elfogadott települési
esélyegyenlőségi program felülvizsgálata így az idén aktuális. Az esélyegyenlőségi program
helyzetelemzést és intézkedési tervet tartalmaz a célcsoportok esélyegyenlőségének javítása
érdekében. A célcsoportok a gyermekek, a nők, az idősek, a fogyatékkal élők, a
mélyszegénységben élők, amely célcsoport körébe a romák is beletartoznak. A felülvizsgálat
során frissítésre kerültek a statisztikai adatok és módosultak a tervezett programok
megvalósítási határidői is. A felülvizsgálat megállapításait az anyag dőlt betűvel tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program megléte fontos a pályázatok miatt.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a felülvizsgálat eredményeképpen Murarátka Község
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításokkal egységes szerkezetben
történő elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
19/2015. (IX. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 2-án
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és a módosításokkal
egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
4./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Murarátka Község Önkormányzata tagja a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Társulás társulási megállapodása módosításának
elfogadásáról kellene döntést hoznunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka Község Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részt vegyen az előterjesztésben megjelölt KEOP
pályázaton eszközbeszerzések megvalósítása céljából. Ez a pályázat sikeres volt, ezért a
projekt végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeket a társulási megállapodásban rögzíteni
kell. A KEOP pályázattal kapcsolatban a legfontosabb módosítás, hogy a Társulás fenntartási
kötelezettsége 2020. december 31-ig meghosszabbodik. A 2013. évben jóváhagyott társulási
megállapodás még nem lépett hatályba, de a Képviselő-testület az általa már elfogadott
megállapodás módosításáról tud döntést hozni. A KEOP projekt kapcsán beépítendő elemek
mellett a társulási megállapodás módosítása egyéb, apróbb átvezetéseket is tartalmaz, amiket
az előterjesztésben felsoroltunk. Megítélésünk szerint a társulási megállapodás módosítása
nem tartalmaz olyan változást, ami az önkormányzat érdekeit sértené, ezért javasoljuk az
elfogadását.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
20/2015. (IX. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás aláírására és felkéri, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
5./ Feladat-ellátási szerződés fogászati alapellátásra
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Írásbeli felhívást kaptunk, hogy kössünk feladat-ellátási szerződést
Letenye Város Önkormányzatával a fogászati alapellátás biztosítását illetően.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztálya hivatalból felülvizsgálta a letenyei fogászati körzetek működési
engedélyezési eljárását. A felülvizsgálat során észlelték, hogy a Letenye 1. számú fogorvosi
körzethez tartozó települések Letenye városával feladat-ellátási szerződést nem kötöttek.
Murarátka község a Letenye 1. számú fogászati körzethez tartozik, ezért a népegészségügyi
szerv a feladat-ellátással érintett önkormányzatokat, így Murarátka Község Önkormányzatát
is felhívta az elmaradt feladat-ellátási szerződés pótlólagos megkötésére. A letenyei
önkormányzat a fogászati tevékenység ellátásával, a tevékenységhez rendelkezésre bocsátott
helyiségekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások viseléséhez hozzájárulást nem kér
Murarátkától, ingyenesen biztosítja a feladat-ellátást. A feladat-ellátási szerződést Letenye
Város Képviselő-testülete a 2015. július 9-én tartott ülésén fogadta el, ezért a szerződésben
még az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ára történik hivatkozás.
Augusztus 1-jével lépett hatályba az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény, amely felülírja ugyan a régi jogszabályt, de alapjaiban nem változtatta meg a
települési önkormányzatok kötelező feladatait, így a fogorvosi alapellátás biztosítása továbbra
is kötelező települési önkormányzati feladat marad.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti feladat-ellátási szerződés
megkötését Letenye Város Önkormányzatával a fogászati alapellátás biztosítására. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
21/2015. (IX. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátás
biztosítására vonatkozó feladat-ellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal
megköti Letenye Város Önkormányzatával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: a szerződés megkötésére 2015. szeptember 15.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
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Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Önkormányzatunk a korábbi években is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A településen vannak
felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok, akik az ösztöndíjprogramhoz való
csatlakozásunk esetén tudnának pályázni az ösztöndíjra. A felsőoktatásban résztvevő
murarátkai fiatalok támogatása érdekében javaslom, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, a kiosztott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
22/2015. (IX. 8.) számú h a t á r o z a t:
1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójához.
2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére
kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározandó és a pályázóktól
bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok
és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
által megállapított támogatások fedezetét a 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
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Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Sebestyén Istvánné szociális ügyintéző

7./ Egyebek
Pál Józsefné polgármester: Örömmel jelentem be, hogy nyert az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk, így megvalósulhat az orvosi
rendelő felújítása is. A beruházás megvalósítására 4 016 604,- Ft-ot kapunk. Kérdés,
észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést
17,10 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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