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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. december 18-án 16,00 órakor tartott 
rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 
 
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton 
Miklós képviselők 
 
Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő 
 
Meghívottként megjelent: Vitovszki János őrsparancsnok, 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 4 tagja az 
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai 
ülésünkön azzal a módosítással, hogy a 3. napirendi pont címében a „Beszámoló” szó 
„Tájékoztató”-ra változzon. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1./ Rendőrség 2013. évi beszámolója 
     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 
 
2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint  
     a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
3./ Tájékoztató a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  
 
4./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
5./ A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
6./ Egyebek 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1./ Rendőrség 2013. évi beszámolója 
     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 
 
(A rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Pál Józsefné polgármester: Felkérem Vitovszki János őrsparancsnok urat a beszámoló 
megtartására. 
 
Vitovszki János őrsparancsnok: Az őrs illetékességi területén csökkent a bűncselekmények 
száma, de az összes bűncselekményen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya nőtt a 
lopások miatt. Jogszabályváltozás is növelte a vagyon elleni cselekmények számát. A személy 
elleni bűncselekmények száma szintén nőtt, 57 esetről 65 esetre. Áprilistól szeptemberig a 
július hónapot kivéve 40 felett volt havonta a tudomásra jutott bűncselekmények száma. Ezek 
a magas bűneset számok az eredményességet veszélyeztették, de az évi szinten nőtt 52 %-ról 
60-70 %-ig. Több személyt fogtuk el és állítottunk elő, mint 2012. évben. Kevesebb 
szabálysértési feljelentést tettünk az idén és a helyszíni bírságolások száma is csökkent. A 
közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy csökkent a súlyos sérüléssel járó balesetek 
száma, egy haláleset volt az őrs illetékességi területéhez tartozó közutakon. A Rendőrség 
kapcsolata a Letenyei Járási Hivatallal, a helyi önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel 
jó, az együttműködés eredményes.  
A rendőrőrs működését túlhaladó változás állott be a rendőrség működésében Zala megyében 
2013. november 1-től. Az egységes segélyhívó rendszer kialakítása egyik elemeként az 
ügyeletek, amelyek a közterületi szolgálat végrehajtását irányították, a kapitányságokról a 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányságra kerültek áthelyezésre. Az ügyelet korábbi rendszere így 
megszűnt. Zalaegerszegen egy egységes és modern technikával felszerelt Tevékenység 
Irányítási Központ került kialakításra. E központ fogadja a segélyhívásokat és irányítja a 
helyszínre a szükséges rendőri erőt. Rendőrautóink GPS-sel fel vannak szerelve, így a 
mozgásuk jobban követhető. Ha valakinek rendőri segítségre van szüksége, akkor a 107 vagy 
a 112 telefonszámot kell és célszerű hívni. 
Murarátka területén a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva jelentősen csökkent a 
tudomásunkra jutott bűncselekmények száma. 2012. tárgyidőszakában 7 eset, 2013. 
tárgyidőszakában 2 eset jutott tudomásra és csak a vagyon elleni bűncselekmények 
kategóriájában. Lopás, valamint betöréses lopás történt a községben az Akácfa és a Petőfi 
utcában. 2013. október 31-ig 2 büntetőeljárást fejeztünk be, amely esetekben az ismeretlen 
elkövető kilétét nem sikerült megállapítanunk, ezért a nyomozás felfüggesztése megtörtént. 1 
esetben került sor lopás szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírság kiszabására. A 
településen a közlekedésbiztonsági helyzet nem rossz. Sem személyi sérüléssel járó, sem 
koccanásos közlekedési baleset, sem egyéb közlekedési bűncselekmény nem jutott tudomásra 
Murarátkán. Összességében megállapítható, hogy Murarátka község bűnügyi és közbiztonsági 
helyzete nem romlott, hiszen csökkent a tudomásra jutott bűncselekmények száma. 
 
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, 
hogy nem érkezett. Javaslom a község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi 
beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 
42/2013. (XII. 18.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról,  
     valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet  
     megalkotása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem fel a rendelet tervezetének 
ismertetésére. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Új törvényi rendelkezések lépnek életbe 2014. január 1-jével. A 
legfontosabb változás az, hogy az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást összevonják egy ellátássá önkormányzati segély néven. Az 
ügyintézési határidő 15 napra rövidül le az önkormányzati segély esetében. A törvény 
megszabja azt is, hogy milyen jövedelmi határnál alacsonyabbat nem lehet meghatározni az 
önkormányzati rendeletben. Az önkormányzati segély folyósítható meghatározott időszakra 
havi rendszerességgel, vagy adható eseti jelleggel is. A temetés költségeihez adott támogatás 
a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál kevesebb nem lehet. 
Pontosításra került az elfogadható igazolások köre is. A jövedelem igazolására elfogadható 
bankszámlakivonat, vagy elektronikus bankszámlakivonat is, ha abból a juttatás jogcíme és 
jogosultja egyértelműen megállapítható. Nem változtatnánk az aktív korúak ellátásával 
kapcsolatos szabályozáson. A rendszeres szociális segéllyel, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatással és a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskörök továbbra is a 
jegyzőnél maradnak. Az ügyintézés gyorsítása érdekében javasolt, hogy az önkormányzat 
által megállapítható ápolási díjjal, a méltányossági közgyógyellátással és az önkormányzati 
segéllyel kapcsolatos hatásköreit a képviselő-testület ruházza át a polgármesterre, így a 
testületnek sem kell hetente üléseznie. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjra érkező pályázatok elbírálása továbbra is a képviselő-testület hatáskörében 
maradna. Pontosításra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásoknál, 
hogy az étkeztetés biztosítása szempontjából ki tekinthető rászorultnak. A módosítások 
viszonylag nagy száma miatt nem a régi rendelet módosítására tettünk javaslatot, hanem egy 
új rendelet megalkotására.  
 
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2013. (XII. 30.) önkormányzati  r e n d e l e t: 
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2013. (XII. 30.) 
önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról a melléklet szerint megalkotja. 
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3./ Tájékoztató a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Murarátkán helyi adót 
nem vezettünk be, így a beszámoló csak a gépjárműadó és az idegen bevételek alakulásáról 
szól.  
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A gépjárműadó esetében a szabályozás központi, országosan 
egységes. 2013. január 1-jétől a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 
beszedett adó 40 %-a illeti csak meg az önkormányzatot, a beszedett adó 60 %-át a központi 
költségvetésnek át kell utalni. A 2013. évi gépjárműadó kivetés a 2013. július 1-jével 
bevezetett e-útdíj miatti változást is figyelembe véve 3265359,- Ft volt, eddig befolyt 
2562473,- Ft. A költségvetésben 1300 eFt gépjárműadó bevétellel számoltunk, 2013. 
november 30-ig 1024956,- Ft bevétel érkezett meg az önkormányzat számlájára. Az 
adóhátralék összege 957155,- Ft. A hátralék behajtása érdekében felszólításokat küldtünk ki, 
amelyek hatására 5 fő adóalany rendezte tartozását. Az idei évben 2 fő köztartozása is 
behajtásra került, amelyet elutaltunk a behajtást kérőnek. 
 
Pál Józsefné polgármester: Javaslom a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
szóló tájékoztató elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

43/2013. (XII. 18.) számú h a t á r o z a t:  
 
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

4./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének javaslatát 
megkaptuk. A tervben egy ellenőrzés lefolytatására van javaslat. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Törvényi előírás, hogy a képviselő-testületnek az önkormányzat 
következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét december 31-ig el kell fogadnia. 2014. évre 
a vízbázis védelembe helyezési projekt ellenőrzését javaslom, ami jövőre befejeződik. A 
szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés nyomon fogja követni a beruházás megvalósulását a 
támogatás igénylésétől az elszámolásig. 
 
Pál Józsefné polgármester: Javaslom az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének 
előterjesztés szerinti jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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44/2013. (XII. 18.) számú h a t á r o z a t:  
 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 
 
5./ A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés  
     módosítása 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pál Józsefné polgármester: A Zala-Depo Kft-vel van közszolgáltatási szerződésünk a 
települési szilárd hulladék elszállítására, amely szerződés 2017. május 31-ig érvényes. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2013. évre vonatkozóan még nem került elfogadásra és aláírásra 
a közszolgáltatási szerződés módosítása, mivel az év közbeni rezsicsökkentést az 
önkormányzatnál is érvényesíteni kellett. A rezsicsökkentés miatt vannak eltérő díjak az év 
két félévében. A közszolgáltatási szerződés módosítása az idei évről szól, ezért ezt kell 
elsőként elfogadni. A rendelethez több okból hozzá kell nyúlni, de rendeletmódosítás csak 
jövőre lehetséges. A közvetlen lakossági számlázásra való áttérés lehetőségét megvizsgáljuk, 
egyeztetünk a szolgáltatóval, aztán hozzuk a települési szilárd hulladék gyűjtéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a képviselő-testület elé megvitatásra. 
 
Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom 
az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

45/2013. (XII. 18.) számú h a t á r o z a t:  
 
1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala-Depo 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel a szilárd hulladék gyűjtése 
és elhelyezése tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 
szerződés módosítás aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hulladékszállítási díj tekintetében 

a közvetlen lakossági számlázásra való áttérés lehetőségének bevezetése 
érdekében a szükséges rendelet módosítást készítse elő. 

 
Határidő: közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására azonnal 
                rendelet-tervezet elkészítésére 2014. január 31.  
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Felelős:   Pál Józsefné polgármester 
               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 
 
6./ Egyebek 
 
Pál Józsefné polgármester: Lehetőség van pályázatot benyújtani a volt iskola épületének 
átalakítására turisztikai célokra. A pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. 
(XI. 14.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 4. célterületre, 
szálláshelyhez nem kötődő épület, építmény kialakítására adható be 2014. január 15-ig. A vízi 
turizmushoz kapcsolódóan közösségi pihenőházat alakítanánk ki a régi iskolában. A projekt 
keretében megtörténne az épület teljes felújítása, illetve épületbővítésről ugyancsak szó van, 
mivel csónaktároló is épülne. Pályázni maximum nettó 25 millió forintra tudunk, az ÁFA 
összege az önrész. Az önrész fedezetét biztosítani tudjuk, vannak tartalékaink. Régi tervünk, 
hogy felújítsuk és funkcióval töltsük meg a volt iskola épületét, azért javaslom a pályázat 
benyújtását. Kérem, aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

46/2013. (XII. 18.) számú h a t á r o z a t:  
 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet 
kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 4. 
célterületre, szálláshelyhez nem kötődő épület, építmény kialakítására a 
Murarátka 74 hrsz-ú ingatlanon a „Turisztikai fejlesztés Murarátkán” című 
beruházás megvalósítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 
 
Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több 
napirendi pontunk nincs, az ülést 17,15 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
                                                            

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  
jegyző polgármester 

 
 


