Jegyzőkönyv
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. május 8-án 17,00 órakor tartott
rendes 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 megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra 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. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Murarátka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása,
a pénzmaradvány megállapítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
3./ Vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Előadó: Pál Józsefné polgármester
4./ Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Pál Józsefné polgármester
5./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása,
a pénzmaradvány megállapítása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy
ismertesse a 2012. évi költségvetésünk zárszámadásáról szóló előterjesztést.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: A költségvetési bevételek 52233 eFt-ra, a kiadások
39381 eFt-ra teljesültek. Ezekből a számokból is jól látszik, hogy a takarékos gazdálkodás
miatt jelentős mértékű pénzmaradványa lett az önkormányzatnak. Az intézményi működési
bevételek 14 millió forintot meghaladó mértékben teljesültek. Ezen belül a közterület
használat, a bérleti díj bevétel és a faállomány értékesítéséből származó tételek voltak a
legjelentősebbek. A gépjárműadó szinte 100 %-ra teljesült a tervhez képest. A normatív
állami támogatások 3337 eFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatot. 12,5 millió forintos
működési célú támogatást kapott az önkormányzat, aminek jelentős része a
közmunkaprogram támogatásából eredt. Futó pályázat a vízdiagnosztikai projekt, amelynek
lebonyolításához 675 eFt támogatás érkezett. A közmunkaprogram keretén belül 689 eFt
támogatást kaptunk eszközvásárlásra. A mozgókönyvtári támogatás összege 600 eFt volt. A
kiadási oldalon a személyi juttatások teljesítése 90,9 %-os volt, amelyben szerepet játszott az
is, hogy a Polgármester Asszony szeptembertől nyugdíjazása miatt bérét már nem vette fel. A
dologi kiadások is a terv alatt teljesültek. Jóval elmarad a tervezetthez képest a segélyezés
teljesítése, aminek az oka, hogy az év második felében nem volt aktív korúak támogatásában
részesülő személy. Murarátka 2012. évben az igazgatási feladatok ellátásáért 4929 eFt
hozzájárulást fizetett Letenyének. 27 eFt volt a kistérségi tagdíj. Az ebédszállításért Zajk
Község Önkormányzatának 200 eFt került kifizetésre. 1157 eFt-ba került a Művelődési Ház
tetőfelújítása. Megvalósult a kikötő építés utolsó üteme is, erre 1,1 millió forintot költöttünk.
A pénzmaradvány jelentős, 12554 eFt, amiből 8000 eFt le van kötve. Az önkormányzat 2012.
évben átlagosan 10 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatott.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes és alapos tájékoztatást. Kérdés,
hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet
előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2013. (V. 9.) önkormányzati r e n d e l e t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (V. 9.)
önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a melléklet
szerint megalkotja.

2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt a 2012. évi
éves belső ellenőrzési jelentés ismertetésére.
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: A képviselő-testületnek a zárszámadáshoz
kapcsolódóan kell megtárgyalnia az éves belső ellenőrzési jelentést. Az önkormányzat belső
ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás
gondoskodik. 2012. évben két vizsgálat lefolytatása volt előirányozva, a lakásfenntartási
támogatások ellenőrzése és a Társulás által a mozgókönyvtári feladatok ellátásához nyújtott
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támogatás felhasználásának ellenőrzése. Mindkét ellenőrzés megvalósult, az eredményét az
anyag tartalmazza. Az éves jelentés tartalmazza azt is, hogy kik, hogyan, milyen feltételek
mellett végzik a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr leírta, hogy milyen apróbb
hiányosságokat tapasztalt és ezeket hogyan lehetne kijavítani.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőrrel a feltárt dolgokat
átbeszéltük, értelmeztük.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásban foglalkoztatott belső
ellenőr által készített, a 2012. évben végrehajtott belső ellenőrzések teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
14/2013. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulásban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2012.
évben végrehajtott belső ellenőrzések teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

3./ Vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Felkérem Jegyző Asszonyt, tájékoztassa testületünket a
vagyonkezelési szerződésről.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka Község Önkormányzata a Muraszemenyei Általános
Iskolában rendelkezik 15/100 tulajdoni résszel. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingatlan és ingó vagyon, mivel az intézményt nem az önkormányzat működteti, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ ingyenes vagyonkezelésébe került 2013. január 1-jével. Ezen
okból az intézmény átadására vonatkozó, 2012. év decemberében megkötött átadás-átvételi
megállapodás mellett szükséges a vagyonkezelői szerződés megkötése is. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a vagyonkezelési szerződés tervezetét megküldte. A
vagyonkezelési szerződés tervezet alapján az önkormányzat ingyenesen, határozatlan időre
vagyonkezelésbe adja a muraszemenyei ingatlanban lévő tulajdoni részét. A KIK a
vagyonkezelésében lévő vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások
betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és
törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. A
vagyonkezelési szerződés képviselő-testületi jóváhagyást követően köthető meg.
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Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő
vagyonkezelési szerződés előterjesztés szerinti jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
15/2013. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

4./ Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Felkérem dr. Keresztesi Tímea jegyzőt a 2012. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Törvényi előírás, hogy május 31-ig átfogó értékelést kell
készíteniük a települési önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról. Az értékelés a jogszabályokban előírt tartalommal elkészült, tartalmazza az
önkormányzat által nyújtott támogatásokat, valamint a Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját.
Murarátkán 2012. évben 12 családban 35 gyermek részére került megállapításra rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. A 12 családból 4-ben a szülő egyedülálló.
Óvodáztatási támogatásban 5 gyermek részesült. Eseti segélyezés keretében 25 gyermek
részesült tanévkezdési támogatásban. Tanévkezdési támogatásra az önkormányzat saját
költségvetéséből 182000,- Ft-ot fordított. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítására 2012. évben nem került sor. Az étkeztetés az óvodákban, iskolákban
biztosítva van a gyermekek részére.
A Gyermekjóléti Szolgálat anyagából kiderül, hogy jó az együttműködés az önkormányzattal.
2012. évben alapellátás keretében 1 gyermeket gondoztak, 5 gyermek volt védelembe véve, 3
gyermek volt átmeneti nevelésben, ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. A
Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 50000,- Ft támogatást adott a
településen megvalósult gyermeknapi programhoz, idén egy kicsit több pénzt, 200000,- Ft-ot
adnak gyermekprogramok szervezésére.
Pál Józsefné polgármester: Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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16/2013. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg
a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

5./ Egyebek
a) Ingatlancsere kérelem
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Tar Sándor ingatlancsere ügyben keresett meg. Elektronikus
levelében leírta, hogy szeretné elcserélni önkormányzati ingatlanra a tulajdonában lévő
Murarátka 832 helyrajzi számú, 2531 m2 területű hegyi birtokot. Leírta elképzeléseit is, hogy
milyen ingatlant szeretne cserébe az ő területéért. Nem javaslom a cserekérelem támogatását,
mert önkormányzatunk érdekeit a csere nem szolgálja. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Tar
Sándor kérelmezővel ne cseréljünk el önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
17/2013. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tar Sándor
kérelmezővel nem kíván önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant elcserélni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Tar Sándor
kérelmezőt elektronikus levél útján tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

b) Bejelentések, tájékoztatások
Pál Józsefné polgármester: Árvízre készülnek a Murán. Homokzsákokat, ha szükséges lesz, a
katasztrófavédelemi szerv hoz Murarátkára.
Május 12-én tartjuk az Anyák napját.
Május utolsó vasárnapján lesz a Hősök napi megemlékezés az emlékműnél koszorúzással és
mécses gyújtással.
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Június 29-én tartjuk a Családi- és Gyermeknapot. A programot Szunyogh Évával közösen
szervezzük.
Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az
ülést 18,00 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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