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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott 
rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 
 
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Lakó József és Marton Miklós képviselők 
 
Igazoltan távol maradt: Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán képviselő 
 
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 
önkormányzati, igazgatási és szociális 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 3 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./ 2014. évi villamos energia beszerzés 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
2./ Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  
 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi  
     pályázati fordulójához 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
4./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat elfogadása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
5./ Egyebek 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1./ 2014. évi villamos energia beszerzés 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Felkérem Jegyző Asszonyt az 
előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Sourcing Hungary Kft. felvette velünk a kapcsolatot az 
önkormányzat 2014. évi villamos energia beszerzése tárgyában. A Sourcing Hungary Kft. 
tulajdonképpen egy közvetítő cég és mivel több önkormányzatot képvisel, valószínűleg jobb 
árat tud elérni az energiapiacon, mint az önkormányzat egymaga. A villamos energia ára az 
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idei évben ingatlanok esetében 22,50 Ft/kWh, a közvilágítás vonatkozásában pedig 15,90 
Ft/kWh. A 2014. évi árakra mi is több helyről kértünk árajánlatot, a legjobb ajánlat amit 
kaptunk az ingatlanok esetén 18,99 Ft/kWh, közvilágítás esetén 15,79 Ft/kWh. Az általunk 
kapott legjobb ár a bázis, ha a Sourcing Hungary Kft. ennél jobb árat tud elérni, akkor a 
bázisárhoz viszonyított éves takarítás 30 %-a + áfa a megbízási díj. Ha nem találnak jobb árat, 
akkor az önkormányzatot a Sourcing Hungary Kft. felé nem terheli fizetési kötelezettség. A 
szerződést Polgármester Asszony már aláírta, de képviselő-testületi utólagos jóváhagyás kell. 
 
Pál Józsefné polgármester: Bízunk benne, hogy találnak kedvezőbb árakat és akkor 
megtakarítást érhetünk el. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

30/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Murarátka község 
2014. évi villamos energia beszerzését a Sourcing Hungary Kft. (1183 Budapest, 
Meder u. 8.) bonyolítsa. A Sourcing Hungary Kft. megbízási díja az ingatlanok 
esetén 18,99 Ft/kWh, közvilágítás esetén pedig 15,79 Ft/kWh bázisárhoz 
viszonyított éves megtakarítás 30%-a + ÁFA. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2014. évi villamos energia beszerzésére a 
Sourcing Hungary Kft-vel (1183 Budapest, Meder u. 8.) a polgármester által már 
aláírt szerződést. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
 
Operatív végrehajtásért felelős: 
                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
                Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző  
 

 
2./ Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Korábban intézményfenntartó társulás tagjaként gondoskodtunk az 
óvodai feladatok ellátásáról, de ez a társulás megszűnt. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás 2013. június 30. 
napjával megszüntetésre került. A törzskönyvi nyilvántartás szerint a Letenyei Hóvirág 
Óvoda egyedüli fenntartója Letenye Város Önkormányzata, de az óvodai ellátás biztosításáról 
valamennyi települési önkormányzatnak gondoskodnia kell. Az óvodai feladat-ellátási 
kötelezettség megvalósulhat költségvetési szerv alapításával és fenntartásával, egyházi vagy 
magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján, jogi személyiségű társulás 
által fenntartott költségvetési szervben, vagy amennyiben a települési önkormányzat önálló 
köznevelési intézmény fenntartására nem képes, más települési önkormányzattal kötött 
feladat-ellátási szerződéssel is. Murarátka, Kistolmács és Zajk települések esetében a Letenyei 



 

3 

Hóvirág Óvodát fenntartó Letenye Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási 
szerződés a legcélszerűbb megoldás az óvodai feladatok ellátására. Az óvoda alapító okirata 
szerint a három kistelepülés is az intézmény felvételi körzetébe tartozik. Kedvező, hogy az 
idei évben nem kell hozzájárulást fizetni az óvodába járó gyermekek után. Előreláthatólag a 
finanszírozás jövőre nem változik, ezért remélhetőleg 2014. évben sem kell majd külön 
hozzájárulást fizetni az óvodai feladatok ellátásáért Letenye Város Önkormányzatának.   
 
Pál Józsefné polgármester: A megállapodás korrekt, elfogadható. Kérem, aki az óvodai 
feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésével egyetért, a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

31/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:  
 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai feladatok 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 
 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
     2014. évi pályázati fordulójához 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban már évek óta részt vesz önkormányzatunk, mert fontosnak tartottuk és 
tartjuk mai is, hogy segítsük a felsőoktatási intézményekben tanuló ifjakat és családjukat. 
Jelenleg 2 fő felsőfokú tanulmányokat folytató murarátkai fiatal van, akinek pályázatára 
számíthatunk. Javaslom, hogy önkormányzatunk csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához és a 
határozati javaslatot fogadjuk el. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 
32/2013. (X. 10.) 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 2014. évi pályázati 
fordulójához.  

2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási 
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
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részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. 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 2014. 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 2014. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 

Határidő: 2013. október 11. 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 
 
Operatív végrehajtásért felelős: 
               Sebestyén Istvánné szociális ügyintéző 
 

 
4./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat elfogadása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(A ZALAISPA Társulás által megküldött írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: A ZALAISPA Társulás pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1/C/13 
kódszámú pályázati felhívásra a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése céljából. A pályázat ugyan 
benyújtásra került, de kérik a társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat 
képviselő-testületének döntését is a pályázattal kapcsolatban.  
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A ZALAISPA Társulás a pályázó, a projekt keretében többek 
között kukák, konténerek, a gyűjtést szolgáló járművek beszerzésére is sor kerülhet. A 
határozatban a képviselő-testület arról is nyilatkozik, hogy ilyen támogatási projektben 
máshol nem vesz részt. 
 
Pál Józsefné polgármester: A ZALAISPA Társulás határozati javaslat mintát is küldött, a 
döntésünket a megküldött tartalommal kellene meghoznunk. Javaslom a ZALAISPA Társulás 
által benyújtott KEOP pályázat tárgyában a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki 
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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33/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-
1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” 
kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával 
igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az 
Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, 
támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez 
kapcsolódóan nem vesz részt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 
 

5./ Egyebek 
 
Pál Józsefné polgármester: Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a hivatalos 
értesítést megkaptuk, az idén önkormányzatunk nyerte el „Az év Zalai Idősbarát 
Önkormányzata” díjat. A díj elnyerése 50 eFt összegű pénzjutalommal is jár, amely összeget 
az Idősek Napja rendezvényünkhöz fogjuk felhasználni. A díj átadására október 30-án kerül 
sor Zalaegerszegen. 
A Mikulás ünnepség 2013. december 7-én kerül megtartásra. A programra Mutyi bohóc 
műsorát szeretnénk megrendelni. Az előadás költsége 40 eFt. 25 eFt-ot kapunk a Könyvtártól, 
a maradék 15 eFt-ot pedig a saját forrásból fogjuk biztosítani. Az Idősek Napja 2013. 
december 14-én kerül megrendezésre, erre nagyobb volumenű produkciókkal szeretnénk 
készülni.  
Önkormányzatunk nem nyújt be pályázatot szociális célú tűzifavásárlás támogatására.  
A téli közfoglalkoztatás 2013. november 1-jén indul. 2 főt veszünk fel, akik képzésre fognak 
menni. A jelenleg foglalkoztatott 11 fő közmunkásunk marad 2013. december 31-ig teljes 
munkaidős foglalkoztatásban, majd 2014. január 1-től 2014. április 30-ig napi 6 órában 
fognak dolgozni, ha ezt vállalják. 
Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 
ülést 17,40 órakor bezárom. 
 

 
K.m.f. 

 
 
                                                            

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  
jegyző polgármester 

 
 


