Jegyzőkönyv

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Marton Miklós képviselő
Igazoltan távol maradtak: Cséplő Zoltán és Lakó József képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom, az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön azzal a módosítással, hogy 2. napirendi pontként vegyük fel a „Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása” című napirendi pontot és ezt kövesse a meghívó szerinti többi napirendi pont
tárgyalása. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Pál Józsefné polgármester
2./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
4./ Letenyei Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetése
Előadó: Pál Józsefné polgármester
5./ Csörnyeföld – Murarátka – Muraszemenye Ivóvízbázis Védelmi Önkormányzati Társulás
megszüntetése, együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
7./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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1./ A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztés készítője dr. Keresztesi Tímea jegyző, ezért őt
kérem fel az anyag szóbeli ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni, ez törvényi
kötelezettség. A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás társulási megállapodása
felülvizsgálatakor a Társulás által ellátott feladatok is módosításra kerülnek. Nem kerül bele a
megállapodásba a nevelési-oktatási, a mozgókönyvtári és a szociális feladatok ellátása, mert
ezeket nem látja el a Társulás. Szerettem volna, ha a családsegítés és a gyermekjóléti
feladatok ellátása bekerül a megállapodásba, de ezt a tervet a Társulási Tanács nem támogatta.
A Társulás változatlanul ellát belső ellenőrzési, egészségügyi ügyeleti és területfejlesztési
feladatokat. Az új megállapodásban az elnökválasztási folyamatot egyszerűsítettük,
jogszabályváltozás miatt pedig csak egy alelnököt lehet választani. Az Elnökség a jövőben
bizottságként funkcionál. Minden tagot egy szavazat illet meg. A társulási megállapodást
bármikor lehet módosítani, a Társuláshoz csatlakozni, vagy abból kiválni év elejével lehet, de
ezt a szándékot 6 hónappal előtte be kell jelenteni. A Társulás neve is változik, az új név DélZala Murahíd Letenye Térségi Társulás lesz. A Társulás feladatai csökkentek ugyan, de úgy
láttuk, hogy a Társulást érdemes fenntartani, kell a térségi összefogás, mert ez hasznos lehet a
közszolgáltatások ellátása terén.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodásának
előterjesztés szerinti jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
19/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulás Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt
szabályoknak megfelelően elkészített, Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi
Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-i hatállyal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző

2./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
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(A társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Megkaptuk a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának tervezetét.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka tagja a Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat jogi személyiség nélküli önkormányzati társulásnak, amelynek
keretein belül a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kötelező önkormányzati
feladatok ellátása történik. A társulást jogi személyiségű társulássá kell átalakítani, mert e két
feladat ellátására a társulási forma előnyösnek látszik. A feladatellátás szervezete és módja
nem fog változni, a társulás székhelye továbbra is Tótszerdahely marad. A társult
önkormányzatok eztán is közösen tartják fenn a Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat elnevezésű intézményt. A magam részéről nem tartom jónak, hogy a
közösen fenntartott intézmény tekintetében az irányítási jogokat Tótszerdahely Község
Önkormányzata gyakorolja, de ez nem jogellenes, ezt is lehet később módosítani.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal
történő elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
20/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § szerinti
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítására, e feladatai minél hatékonyabb ellátására létrehozott társulás társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felülvizsgált
társulási megállapodásának elfogadásáról is döntenünk kell.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Ennek a társulási megállapodásnak a felülvizsgálatát is a Mötv.
hatálybalépése tette szükségessé. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak 282
3

önkormányzat a tagja, ezek mindegyike képviselő-testületének minősített többségű döntése
szükséges a megküldött társulási megállapodás hatályba lépéséhez. A társulás működése
egyszerűsödött, a megállapodás rövidebb lett a korábbinál. Visszakerült a megállapodásba,
hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésének joga az önkormányzatoké.
Ez a rendelkezés Murarátkát jelenleg nem érinti, mert 2017-ig érvényes szerződése van a
Zala-Depo Kft-vel. A társulási megállapodásban semmi törvénysértő nincs. A társulást az
uniós támogatások miatt még jó ideig fenn kell tartani.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
21/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető

4./ Letenyei Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetése
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. A Mikrotársulás aktualitását
vesztette, meg kell szüntetni.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2013. január 1-je után iskola fenntartását nem láthatja el
önkormányzati társulás. Óvoda fenntartása lehetséges társulási keretek között, de ezt nem
tartjuk célszerűnek. Egy jogi személyiségű társulás fenntartása sok többletmunkát jelentene és
a jelenlegi finanszírozási rendszerben plusz forrás sem jár a társulási fenntartásban működő
intézmények után. Murarátka az óvodai feladatok ellátására köthet feladat-ellátási szerződést
Letenye Város Önkormányzatával, ez jogszerű. A feladat-ellátási szerződés megkötésével az
óvoda felvételi körzethatárai nem változnak, a Letenyei Hóvirág Óvoda kötelező felvételi
körzete továbbra is Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések közigazgatási területe
marad.
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Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy a Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás
megszüntetésével értsünk egyet és fogadjuk el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
22/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye
Intézményfenntartó Mikrotársulás 2013. június 30. napjával történő
megszüntetésével egyetért.
A
Képviselő-testület
a
Letenye
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
megszüntetésére vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenye Város
Önkormányzatával az óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási
megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: megszüntető megállapodás aláírására azonnal
feladat-ellátási megállapodás beterjesztésére: 2013. július 31.
Felelős: Pál Józsefné polgármester

5./ Csörnyeföld – Murarátka – Muraszemenye Ivóvízbázis Védelmi Önkormányzati
Társulás megszüntetése, együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A jogi személyiség nélküli társulást az „Üzemelő vízbázisok
diagnosztikai vizsgálata” KEOP-2009-2.2.3/A kódszámú program megvalósítása érdekében
hoztuk létre.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Csörnyeföld – Murarátka – Muraszemenye Ivóvízbázis
Védelmi Önkormányzati Társulás megszüntetése ügyében felvettük a kapcsolatot a Támogató
Szervezettel, aki arról tájékoztatott, hogy a projekt megvalósítása történhet együttműködési
megállapodás keretén belül is, nem kell a társulási forma. A jogi személyiségű társulás
fenntartása sok adminisztrációval járna, ezért javasoljuk a jogi személyiség nélküli társulás
megszüntetését. Az uniós forrásból megvalósuló projekt megvalósítására az Együttműködési
Megállapodás tervezetét elkészítettük. Ezt a megállapodást el kell fogadnia Csörnyeföld és
Muraszemenye községek képviselő-testületeinek is, és meg kell küldeni a Támogató
Szervezetnek. Ha a Támogató Szervezet valamilyen módosítást javasol, akkor a
megállapodást visszahozzuk a testület elé.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom, értsünk egyet a Csörnyeföld – Murarátka –
Muraszemenye Ivóvízbázis Védelmi Önkormányzati Társulás 2013. június 30. napjával
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történő megszüntetésével és hagyjuk jóvá az előterjesztés szerinti Együttműködési
Megállapodást. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
23/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörnyeföld –
Murarátka – Muraszemenye Ivóvízbázis Védelmi Önkormányzati Társulás
jogi személyiség nélküli társulás 2013. június 30. napjával történő
megszüntetésével egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető
okirat aláírására.
2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP2.2.3./A/09-2010-0020 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a
melléklet szerinti Együttműködési Megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(A Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Elkészült önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programja. A
Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése és elfogadása kötelező.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Július 1-je után az önkormányzat csak akkor pályázhat uniós
forrásra, ha rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A Program formája és tartalma
kötött, jogszabály mondja meg, hogy mit kell tartalmaznia. Sok tényanyag van benne, az
adatok összegyűjtése sok munkát jelentett. Létre kell hozni egy Esélyegyenlőségi Fórumot,
amit majd a polgármester hív össze. A dokumentumot évente felül kell vizsgálni, aktualizálni
kell a benne lévő adatokat.
Pál Józsefné polgármester: Javaslom önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
24/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester
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7./ Egyebek
a) Dunántúli „St.” Flórián Olimpiai Sport és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó
Egyesület támogatási kérelme
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A Dunántúli „St.” Flórián Olimpiai Sport és Hagyományőrző
Önkéntes Tűzoltó Egyesület anyagi támogatást kért önkormányzatunktól. Pénzügyi
lehetőségeink a fejlesztési terveink ismeretében nem teszik lehetővé az Egyesület
támogatását. Javaslom, hogy önkormányzatunk ne nyújtson anyagi támogatást a kérelmező
részére. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
25/2013. (VII. 2.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli „St.”
Flórián Olimpiai Sport és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
anyagi támogatást nem nyújt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Egyesület elnökét
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

b) Bejelentések, tájékoztatások
Pál Józsefné polgármester: Nagyon jól sikerült a június 29-én megtartott Családi Nap
rendezvényünk. Sokan jöttek a környező településekről is. Sok elismerést kaptunk a
színvonalas és szórakoztató programokért. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,10 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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