Jegyzőkönyv

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. január 30-án 15,00 órakor tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Lakó
József képviselők
Igazoltan távol maradt: Marton Miklós képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket és jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Pál Józsefné polgármester
2./ Fogászati ügyeleti ellátás igénybe vétele
Előadó: Pál Józsefné polgármester
3./ Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításával
kapcsolatos határozat visszavonása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
4./ Szociális ügyek
Előadó: Pál Józsefné polgármester
5./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzatával települési
önkormányzatunk 2012. május végén kötötte meg a nemzetiségek jogairól szóló törvény
előírásainak megfelelő együttműködési megállapodást. A törvény előírja, hogy a megkötött
együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Az
együttműködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a megállapodás módosítására
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vonatkozó javaslat elkészült. A módosításban csak a jogszabályi változások miatt szükséges
átvezetéseket, pontosításokat tesszük meg, egyebekben a tavaly elfogadott rendelkezések,
vállalások maradnak érvényben. Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata is tárgyalni
fogja a megállapodás módosítást és ők is döntést hoznak az elfogadásáról. Javaslom, hogy
Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá képviselő-testületünk és
hatalmazzon fel az együttműködési megállapodás módosítás aláírására. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
1/2013. (I. 30.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Murarátka Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 27. § (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése végrehajtására 2012. május 31-én kötött
együttműködési megállapodás 1. számú módosítását a mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

2./ Fogászati ügyeleti ellátás igénybe vétele
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról való
gondoskodás kötelező önkormányzati feladat. A murarátkai lakosok fogorvosi ügyeleti
ellátását a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által megszervezett fogorvosi
ügyelet látja el. A fogorvosi ügyeleti ellátást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi
Alapellátási Intézménye a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő, Nagykanizsa, Szent
Imre u. 1. szám alatti fogorvosi rendelőben biztosítja hétvégén és munkaszüneti napokon. Az
ellátás igénybevételére önkormányzatunk megállapodással nem rendelkezett, ezért
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere levélben megkeresett a fogászati ügyeleti
ellátásról szóló megállapodás megkötése céljából. Cseresnyés Péter polgármester úr arról is
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy Nagykanizsa 2013. évtől lakosonként 50 Ft/fő/év
anyagi hozzájárulás megfizetése mellett tudja a feladatellátást vállalni. Ez az összeg
véleményem szerint méltányolható, nem ró nagy anyagi terhet a településre és az ellátás
hivatalosan is megoldottá válik. Javaslom a megállapodás megkötését, az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
2/2013. (I. 30.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ügyeleti
tevékenység ellátására vonatkozó megállapodást Nagykanizsa Megyei Jogú Város
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Önkormányzatával megköti a határozat mellékletét képező, a nagykanizsai
önkormányzat által megállapított tartalommal.
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ügyelet
szolgáltatásainak igénybevételéért a település lakosságszáma alapján fizetendő 50
Ft/fő/év összegű hozzájárulás megfizetését vállalja, amelynek fedezetét a 2013.
évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás megkötésére 2013. február 15.
fedezet biztosítására: 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

3./ Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításával
kapcsolatos határozat visszavonása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
Pál Józsefné polgármester: Képviselő-testületünk a 44/2012. (XII. 6.) számú határozatával
fogadta el a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás módosított Társulási
Megállapodását. A megállapodás elfogadása a Társulási Tanács 58/2012. (XII. 6.) számú
határozatának megfelelően történt meg. A Társulási Tanács a mai nap délelőtt tartott ülésén
visszavonta a már hivatkozott határozatát, mert az abban foglaltak még nem léptek hatályba
és a társulás által fenntartott óvodákat sem lehet most átszervezni, mivel az jogszabályba
ütközne. Tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács visszavonta a Társulási Megállapodás
módosításával kapcsolatos döntését, képviselő-testületünknek is vissza kell vonnia a témában
hozott 44/2012. (XII. 6.) számú határozatát. Kérem, aki a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról szóló 44/2012. (XII.
6.) számú határozatunk visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
3/2013. (I. 30.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról
szóló 44/2012. (XII. 6.) számú határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
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4./ Szociális ügyek
Előadó: Pál Józsefné polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.

5./ Egyebek
Pál Józsefné polgármester: 2013. évi költségvetésünk tervezése folyamatban van, ha
valakinek javaslata van a költségvetés összeállításához, jelezze, örülünk minden építő jellegű
kezdeményezésnek. A 2013. évi közfoglalkoztatási program márciusban fog indulni.
Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs,
az ülést 15,50 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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