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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. november 12-én 17,30 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, 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 az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a 
módosítással, hogy 5./ napirendi pontnak vegyük fel a „Kanizsai Dorottya Kórház 
régióváltása” című napirendet, 6./ napirendi pontnak a „Szociális ügyek” tárgyalását, majd ezt 
kövesse az „Egyebek” napirendi pont. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
2./ Beszámoló Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed 
     éves teljesítéséről 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  
 
3./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
4./ 2014. évi villamos energia beszerzés 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
5./ Kanizsai Dorottya Kórház régióváltása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
6./ Szociális ügyek 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
7./ Egyebek 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
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1./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Felkérem Jegyző Asszonyt 
önkormányzatunk 2014. évi költségvetési koncepciójának ismertetésére.  
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A törvényi előírások szerint október 31-ig kellett volna 
elkészíteni a koncepciót. Az anyag összeállításánál a 2013. évi tapasztalatokból indultunk ki 
és figyelembe vettük a 2014. évi költségvetési törvényjavaslatot is. Hatalmas változás az 
önkormányzatok finanszírozásában nem lesz, de van egy-két pozitív dolog, amit érdemes 
megemlíteni. A kistelepülések általános támogatása 3 millió forint helyett 4 millió forint lesz, 
a szociális feladatok ellátásához plusz 600 eFt támogatás várható. A beszámítás is csökken az 
adóerőképesség arányában, továbbá az adósságkonszolidációban nem részesült települések 
fejlesztéseihez 10 milliárd forintot különítenek el, de az előirányzat felhasználásának részletei 
még nem ismertek. A vízdiagnosztikai pályázat fut, jövőre fog befejeződni. Gondoltunk a volt 
iskola és a Művelődési Ház felújítására is, de pályázati lehetőség ismerete nélkül 
költségösszeget még nem terveztünk. A költségvetési bevételek között a feladatellátáshoz 
kapcsolódó állami támogatások összegét 15771 eFt összegben vettük figyelembe, a 
közhatalmi bevételeknél a gépjárműadó 40 %-át terveztünk, az intézményi működési 
bevételeknél pedig 958 eFt-ot építettünk be a koncepcióba. Felhalmozási célú támogatással is 
számoltunk, 56033 eFt-ot vettünk tervbe. Hitel felvétele nem lett tervezve. A kiadási oldalon 
a személyi jellegű kifizetéseknél a közmunkások bérével kalkuláltunk, személyi kiadásokra 
7520 eFt-ot, járulékfizetési kötelezettségre 1002 eFt-ot terveztünk. A dologi kiadásoknál a 
2013. évi háromnegyed éves teljesítést vettük alapul, így 2014. évre 12701 eFt-tal 
számoltunk. A támogatások között a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 
átadandó összeget terveztük meg. A felhalmozási kiadásoknál a vízdiagnosztikai pályázat 
befejezésének költségei jelennek meg. Nem lesz rosszabb a jövő év az ideinél, sőt javul a 
helyzet. Bizonytalansági tényező a közfoglalkoztatás, amelynek helyzetét 2014. áprilisa után 
még nem látjuk.  
 
Pál Józsefné polgármester: Nagyon köszönjük a részletes tájékoztatást. Bízunk benne, hogy 
terveinket meg tudjuk valósítani és fejlődni fog Murarátka. Javaslom az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

34/2013. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a 
költségvetés készítés munkálatairól az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat 

működőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly megteremtése. A 
2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások az 
elsődlegesek. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a 2014. évi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges részletes tervezési feladatok 
koordinálására, a várható bevételek pontosítására. 

 
Határidő: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény  
               kihirdetését követő 45 napon belül 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 
 
Operatív végrehajtásért felelősök: 
               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
               Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői 
 

 
2./ Beszámoló Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  
     háromnegyed éves teljesítéséről 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztés ennél a napirendi pontnál is rendelkezésünkre áll. 
A részletekről Jegyző Asszony ad tájékoztatást. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót 
a jövő évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg kell a testület elé terjeszteni. Az anyagból 
látható, hogy a költségvetési bevételek összege szeptember 30-ig 56849 eFt volt, amely a 
tervezett előirányzat 77 %-a. A központi költségvetésből származó bevételek 72 %-ra 
teljesültek. A gépjárműadó az időarányos érték alatt maradt mindösszesen 496 eFt értékben. 
Az intézményi működési bevétel a tervezett előirányzathoz képest 78 %-ra teljesült, 719 eFt-
ra realizálódott. A bérleti díj és a közterület használatra fizetett bevételek nem a tervnek 
megfelelően alakultak. Felhalmozási bevétele az önkormányzatnak nem volt, mivel vagyont 
nem értékesített. A vízdiagnosztikai projekt megvalósításához 19540 eFt támogatást 
biztosítottak. 500 eFt értékben szivattyú került beszerzésre. A kiadások önkormányzati 
szinten 39777 eFt-ot értek el, ami 54 %-os teljesítésnek felel meg az előirányzathoz 
viszonyítva. A bérjellegű kifizetéseknél az előirányzathoz képest a teljesítés 74 %, mely 
átlagosan 7 fő közcélú munkás foglalkoztatására fordított kiadásokat fedi le 5624 eFt 
összegben. Dologi kiadásokra 10646 eFt-ot fordított az önkormányzat, ami 78 %-os 
teljesítésnek felel meg. A tervezett szociális juttatások 68 %-a került kifizetésre. 
Beruházásokra 16822 eFt került felhasználásra. A tervezett tartalékot nem kellett igénybe 
venni. Az engedélyezett munkajogi létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 11 fő 
volt. 
 
Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 
2013. évi költségvetés háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

35/2013. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t:  
 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. évi költségvetés ¾. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
 

 
3./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Módosítani szükséges a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi 
Társulás társulási megállapodását. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Június 30-ig felülvizsgáltuk a meglévő társulási megállapodást a 
jogszabályoknak megfelelően. Az elfogadott társulási megállapodást megküldtük a Magyar 
Államkincstárnak, ahol észlelték, hogy a Társulás által fenntartott Egészségügyi Ügyeleti 
Társulás költségvetési intézmény nem szerepel a megállapodásban. Ez az intézmény jelenleg 
feladatot nem lát el, de ettől függetlenül nevesíteni kell a társulási megállapodásban. A 
közszolgáltatások biztosításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatellátás szerepelt a feladatok 
között, de szöveges rész nem volt hozzá, most ez is pótlásra kerül. 
 
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási 
megállapodása módosításának jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 
36/2013. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd 
Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás módosítás és a módosítás átvezetését 
követően az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
 

 
4./ 2014. évi villamos energia beszerzés 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: A napirendi pontnak volt előzménye, az októberi ülésünkön 
fogadtuk el a Sourcing Hungary Kft-vel kötött szerződést.  
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Sourcing Hungary Kft. lebonyolította az energiakereskedők 
közötti versenyeztetést. A tendert közvilágítás és intézményi felhasználás vonatkozásában is 
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az MVM Partner Zrt. nyerte. Az előterjesztésben leírt árakból látható, hogy a Sourcing 
Hungary Kft. kedvezőbb árat ért el az idei évinél és az általunk beszerzett 2014. évre 
vonatkozó legkedvezőbb árajánlatnál is. 2014. évben a közvilágításhoz nettó 15,40 Ft/kWh, 
az intézményi felhasználáshoz pedig 17,59 Ft/kWh áron kapja Murarátka Község 
Önkormányzata a villamos energiát. Polgármester asszony aláírta a szerződéseket az MVM 
Partner Zrt-vel, mert a cég csak október 28-ig tartotta fenn ajánlatát. Az aláírt szerződések 
utólagos jóváhagyása azonban szükséges.  
 
Pál Józsefné polgármester: A sikeres pályáztatásnak köszönhetően lesz valamennyi 
megtakarításunk is. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, 
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

37/2013. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t:  
 

Murarátka Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2014. január 1. és 
2014. december 31. közti időszakra a közvilágításhoz nettó 15,40 Ft/kWh, illetve 
az intézményi villamos energia felhasználáshoz nettó 17,59 Ft/kWh áron az MVM 
Partner ZRT. szállítsa a villamos energiát. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az MVM Partner ZRT-vel a 2014. évi 
közvilágítási és intézményi villamos energia szállítására vonatkozó szerződést, 
illetve a 20 napos fizetési határidőre vonatkozó fizetési megállapodásokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester  
 
Operatív végrehajtásért felelős: 
               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 
               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 
 
5./ Kanizsai Dorottya Kórház régióváltása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(A Kanizsai Dorottya Kórház levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: A Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató Főorvosának levele 
kiosztásra került. A Kanizsai Dorottya Kórház, illetve a hozzá tartozó ellátási terület jelenleg 
a Nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, amelynek központja Győr. Győrbe nehéz eljutni a rossz 
közlekedési viszonyok miatt. A Kórház azt szeretné, hogy a Dél-dunántúli egészségügyi 
régióhoz kerüljön átsorolásra, mert ez számos előnnyel járna a betegek számára. Az 
átsoroláshoz kérik önkormányzatunk támogatását is. Javaslom, hogy a Kanizsai Dorottya 
Kórház kérelmét támogassa önkormányzatunk. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Murarátka 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a Kanizsai Dorottya Kórház Dél-
dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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38/2013. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kanizsai 
Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kanizsai Dorottya 
Kórház Főigazgató Főorvosát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 
Soós Imre alpolgármester az ülésről 18,30 órakor távozott. 
 
Pál Józsefné polgármester: Alpolgármester úr távozásával képviselő-testületünk ülésen 
jelenlévő tagjainak létszáma három főre csökkent, de így is határozatképesek vagyunk, 
folytatjuk a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
6./ Szociális ügyek 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került 
felvételre. 
 
 
7./ Egyebek 
 
Pál Józsefné polgármester: Szeretnénk egy felnőtt játszóteret építeni Murarátkán. Erre van 
pályázati lehetőség, a megvalósítás alapítványon keresztül történne. Felnőtt játszótér a 
környéken nincs, a kipróbálása biztosan vonzaná a más településről érkezőket is. 
December 7-én tartjuk a Mikulás ünnepet. A gyerekeket Mutyi bohóc fogja szórakoztatni. 
December 14-én lesz az Idősek Napja. A rendezvényre a Zala Megyei Idősügyi Tanács 
elnökét is meg fogjuk hívni. 
Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 
ülést 18,50 órakor bezárom. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
                                                            

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  
jegyző polgármester 

 
 


