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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 16,30 órakor tartott 
rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 
 
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán, Lakó 
József és Marton Miklós képviselők 
 
Meghívottként megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális 
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára 
pénzügyi ügyintéző 
 
Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 
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./ Beszámoló Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi  
     teljesítéséről 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
2./ Murarátka 786 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítése 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
3./ Szociális ügyek 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1./ Beszámoló Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi  
     teljesítéséről 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Felkérem Pusztai Klárát, a Letenyei Közös Önkormányzati 
Hivatal pénzügyi ügyintézőjét, hogy ismertesse 2013. évi költségvetésünk I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót.  
 
Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző: 41475 eFt-ban, 55,8 %-ban teljesült a bevételi előirányzat 
az első félévben, tehát az időarányosnál kicsivel több bevétel folyt be. A központi 
költségvetésből származó bevételek közül a helyi önkormányzatok működési támogatása 
címen közel 6 millió forintot kapott az önkormányzat, de szociális és kulturális feladatok 
támogatására, jövedelempótló támogatásként is került pénz kiutalásra. Szerkezetátalakítási 
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tartalék jogcímen, ami új, 218 eFt érkezett. A közhatalmi bevételek között kizárólag a 
gépjárműadóból származó összeg szerepel 361 eFt-tal. Az intézményi működési bevételek 
nem a tervnek megfelelően alakultak, 26 %-os volt a féléves teljesítés. Felhalmozási bevétele 
az önkormányzatnak 2013. június 30-ig nem volt. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 
azonban volt, a vízdiagnosztikai projekt megvalósítására 10538 eFt támogatást biztosított a 
támogató szerv. Működési célú pénzeszköz átvétele is volt az önkormányzatnak 200 eFt 
értékben gyermek programok támogatására és 75 eFt összegben villany bekötési 
hozzájárulásként. A kiadások 25646 eFt-ban teljesültek. Nagyon kedvező, hogy a bevételek 
összege majdnem kétszerese a kiadásoknak, látszik, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik. A 
bér és bérjellegű kifizetések 41 %-ban teljesültek, amely átlagosan 7 fő közfoglalkoztatott 
foglalkoztatására fordított kiadásokat fedi le. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően 
lettek fizetve. A dologi kiadások azért teljesültek 16890 eFt-ban, mert tévedésből a KEOP 
pályázathoz kapcsolódó 9450 eFt támogatás és ÁFA vonzata az 5-ös számlaosztályban került 
elszámolásra. A hibát korrigáltuk, a dologi kiadások ezekkel az összegekkel csökkentésre, a 
beruházások pedig megemelésre kerültek. A dologi kiadások ténylegesen 7232 eFt-tal 
teljesültek, ami időarányos teljesítés. A szociálpolitikai juttatások közül a legmagasabb összeg 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra került kifizetésre. Segélyekre összesen 4266 eFt-ot 
fordított az önkormányzat az első félévben. Tartalék felhasználására nem került sor. Az 
önkormányzat 2013. év első félévében fenntartotta működőképességét, nagyon 
költségtakarékosan gazdálkodott. 
 
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy 
nem érkezett. Javaslom önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

27/2013. (IX. 4.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
 

 
2./ Murarátka 786 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítése 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Gaál-Büki Hajnalka budapesti lakos jogi képviselője útján 
kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Murarátka zártkert 786 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlására. Az ingatlannal szomszédos terület a kérelmező tulajdonában van. Az 
ingatlan adatait az előterjesztés tartalmazza. Az önkormányzati vagyon védelme 
szempontjából nem javaslom az ingatlan eladását. Más javaslat? Nem érkezett. Kérem, aki 
egyetért azzal, hogy ne kerüljön értékesítésre a Murarátka 786 hrsz-ú ingatlan, 
kézfelemeléssel szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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28/2013. (IX. 4.) számú h a t á r o z a t:  
 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja 
értékesíteni a tulajdonában lévő Murarátka zártkerti 786 hrsz-ú ingatlant. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 
Operatív végrehajtásért felelős: 

                                  Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
                                  Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 
 
 
3./ Szociális ügyek 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került 
felvételre. 
 
 
4./ Egyebek 
 
Pál Józsefné polgármester: Az Erdészeti Igazgatóság tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy 
folyik a körzeti erdőtervezés, amihez várják javaslatainkat, véleményünket. Három dolgot 
fogunk az Erdészeti Igazgatósággal közölni: 

1. A kivágott fát ne lakott területen hordják el. 
2. A Natura 2000 területeken a kiszáradt, ledőlt fákat mielőbb távolítsák el árvízvédelmi 

szempontok alapján. 
3. A Murarátka 051 hrsz-ú út felett ne lehessen fakitermelés, vagy ha a favágást mégis 

engedélyezik, akkor csak partfal kitámasztás előírásával tegyék azt. 
 
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A vízdiagnosztikai projekttel 
kapcsolatban tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Aquaprofit Zrt. 
akadályoztatást jelentett be, négy hónappal szeretnék meghosszabbítani a szerződést. Ezt csak 
akkor fogadjuk el, ha a hosszabbítás semmilyen költséget nem okoz az önkormányzatnak. A 
támogatási szerződés is módosításra került, mivel megszűnt a jogi személyiség nélküli 
társulás, a továbbiakban Murarátka Község Önkormányzata nevén fut tovább a projekt.  
 
Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több 
napirendi pontunk nincs, az ülést 18,00 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
 
A jegyző megbízásából: 
 
                                                            

Gál Zsuzsanna Pál Józsefné  
aljegyző polgármester 

 
 


