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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. november 21-én 16,30 órakor tartott 
rendkívüli 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: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, 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 mind az 5 
tagja az ülésen megjelent.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra: 
 
1./ Támogatási igény benyújtása gépjármű beszerzésére 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1./ Támogatási igény benyújtása gépjármű beszerzésére 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
      
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Lehetőség van pályázatot beadni az „Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások” jogcím keretében 
gépjármű beszerzésére. Önkormányzatunk nem működtet falugondnoki szolgálatot, nincs 
önkormányzati tulajdonú mikrobuszunk sem, ami pedig sokszor hasznos lenne feladataink 
megoldásához. A település és az itt élők érdeke is az, hogy fejlesszük az önkormányzat által 
nyújtott szociális szolgáltatások minőségét. A pályázat feltételeit szabályozó 103/2013. (XI. 
8.) VM rendelet 3. számú melléklete konkrétan meghatározza, hogy a beszerzendő 
gépjárműnek milyen kiegészítő eszközökkel és műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie. A 
pályázati anyagban található gépjármű katalógusban csak a Volkswagen Transporter modell 
különböző változatai találhatóak, ezért a támogatási kérelemben csak ezek közül tudunk egyet 
kiválasztani, ha viszont a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre 
vonatkozik, amely a gépjármű katalógusban nem szerepel, azonban az előírásoknak megfelel, 
azt úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű a katalógusban szerepelt volna. A pályázat 
nyertessége esetén önkormányzatunkat csak a járműbeszerzés ÁFA vonzata terheli, amit ki 
tudunk gazdálkodni költségvetésünkből.  
 
Marton Miklós képviselő: Támogatom a pályázat benyújtását, mert egy gépjármű nagyon sok 
célra használható, még többet tudunk tenni segítségével a falu lakosságáért. 
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Lakó József képviselő: A pályázat benyújtása mellett vagyok, úgy gondolom, szüksége van az 
önkormányzatnak egy mikrobuszra.  
 
Cséplő Zoltán képviselő: A magam részéről nem támogatom a gépjárműbeszerzést. Az 
üzemeltetés sok gondot és problémát vet fel, amit véleményem szerint nem szabadna 
felvállalnunk. Amennyiben azonban a képviselő-testület többi tagja a gépjármű beszerzése 
mellett foglal állást, a döntést tiszteletben tartom. 
 
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a támogatási kérelem benyújtását az új gépjármű 
beszerzésére. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot 
hozta: 
 

40/2013. (XI. 21.) számú h a t á r o z a t: 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja 
szociális szolgáltatásainak fejlesztését, ennek érdekében támogatási kérelmet nyújt 
be az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól 
igénybe vehető támogatások” jogcím keretében, kistérségi közlekedési szolgáltatás 
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan, új gépjármű 
beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 
 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,50 órakor 
bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
                                                  
           
 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  
jegyző polgármester 

 
 


