
1 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. február 12-én 17,00 órakor tartott 

rendes üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Cséplő Zoltán, Lakó József és Marton Miklós 

képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Soós Imre alpolgármester 

 

Meghívottként megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi 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, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai 

ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ A helyi építészeti örökség védelméről szóló 11/2008. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 

     módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

3./ Belépés a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületbe 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

4./ Egyebek 

 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Pál Józsefné polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A költségvetés bevételi oldalán találhatóak a központi 

költségvetésből származó bevételek, a közhatalmi bevételek, az intézményi működési 

bevételek, a felhalmozási bevételek, a támogatások, átvett pénzeszközök és az előző évi 
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pénzmaradvány. A költségvetés tervezetének 14. mellékletéből látható, hogy az állami 

hozzájárulásokból 12592656 Ft bevételre számíthatunk. Az idei évtől az önkormányzati 

hivatal működésének támogatását a székhely önkormányzat kapja meg teljes egészében. Az 

egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 4 millió forint hozzájáruláshoz jutunk, 

ami 1 millió forinttal több a tavaly biztosított összegnél. Több pénzt kap az önkormányzat a 

köztemető fenntartására is. A kistelepülések szociális feladatainak támogatása 600 eFt. 

Beszámítás az idén is van. A pénzbeli szociális ellátásokhoz a beszámítás után közel 900 eFt 

várható. Az állami hozzájárulások között szerepel a közművelődési normatíva és a lakott 

külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. A közhatalmi bevételek között terveztük meg 

a gépjárműadó bevételt a 2013. évi teljesült adatok alapján. Az intézményi működési 

bevételeknél is a tavalyi teljesítés volt a tervezés alapja, ezen a jogcímen 1230 eFt bevétellel 

számolunk. A támogatások és átvett pénzeszközök között került kimutatásra például a 

gyermekvédelmi kedvezmény támogatása, a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló 

foglalkoztatás és eszközbeszerzés támogatása, illetve a pályázati projektekhez kapcsolódó 

bevételek. Idén négy nagyobb beruházási támogatásra számítunk. A közmunkaprogram 

keretein belül eszközbeszerzéshez, a vízdiagnosztikai projekt megvalósításához, a falubusz 

megvásárlásához és a volt iskola felújításához kapcsolódóan várunk összesen 46194 eFt 

támogatást. Az előző évi pénzmaradvány 13276 eFt, ami működésre és felhalmozásra 

egyaránt felhasználható.  

A kiadásokról. A bérek és bérjellegű kiadások között került megtervezésre a 

közfoglalkoztatottak bére. A téli közmunkaprogram keretein belül 16 fő foglalkoztatása 

történik április 30-ig, május 1-től pedig az év végéig átlagosan 10 fő foglalkoztatásával 

számoltunk. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza még 1 fő minimálbéren történő 

foglalkoztatását, ha nyer a volt iskola felújítására beadott pályázat. Személyi juttatásokra 

12527 eFt van a költségvetésben. Járulékokra 3382 eFt került betervezésre. A dologi kiadások 

összege nagyobb, mint a tavalyi évben. Ennek oka, hogy a közmunkához kapcsolódó 

eszközbeszerzésből 800 eFt a dologi kiadások között szerepel. A szociálpolitikai kiadások 

előirányzatai a 6. mellékletben találhatóak. 4730 eFt-ot terveztünk a segélyezésre. 

Pályázatokhoz kapcsolódnak a kiadási beruházási előirányzatok. Terveztük a KEOP projekt 

megvalósítását, a közmunkaprogram keretén belül eszközbeszerzést, falubusz vásárlását, 

urnafal építését, valamint a volt iskola felújítását. Tartalékot nem tervezett az önkormányzat. 

Ha a tervezett kiadásokat tartani tudjuk, akkor év végére is fenn lehet tartani a költségvetés 

stabil helyzetét. A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege mindösszesen 91682 

eFt. 

Szólni kell még arról, hogy döntést kell hozni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban is, amit az előterjesztés tartalmaz. Murarátka Község 

Önkormányzata nem tervez olyan fejlesztési célt, amihez adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll 

fenn. 

 

Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, 

hogy nem érkezett. Kérem, aki egyetért az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 

határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

1/2014. (II. 12.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. költségvetési éven 

belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § 
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(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és 

ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.  

 

Megnevezés 
 Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

2014.év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 

követő 

Adatok ezer Ft-ban     
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi adók  01 0 0 0 0 

 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és 

kamat bevétel 

 02 0 0 0 0 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 0 0 0 0 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 
 04 0 0 0 0 

 Részvények, részesedések értékesítése  05  0   0 0 0 

 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 

 06  0   0 0 0 

 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07  0   0 0 0 

 Saját bevételek (01+... +07)  08 0 0 0 0 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 0 0 0 0 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 

 10 0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 12 0 0 0 0 

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13  0   0 0 0 

 Adott váltó  14  0   0 0 0 

 Pénzügyi lízing  15 0 0 0 0 

 Halasztott fizetés  16  0   0 0 0 

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 17  0   0 0 0 

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+...+25) 

 18 
  

         0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  19  0   0 0 0 

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 20  0   0 0 0 

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21  0   0 0 0 

 Adott váltó  22  0   0 0 0 

 Pénzügyi lízing  23  0   0 0 0 

 Halasztott fizetés  24  0   0 0 0 

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 25  0   0 0 0 

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 0 0 0 0 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-26) 

 27 0 0 0 0 

 

Határidő: féléves és éves beszámoló 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
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Pál Józsefné polgármester: Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

1/2014. (II. 13.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ A helyi építészeti örökség védelméről szóló 11/2008. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 

     módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Jegyző Asszonyt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A volt iskola épülete helyi védettség alatt áll. Ennek az 

épületnek a felújítását, bővítését tervezi az önkormányzat. Az épület leromlott állapota miatt 

komoly felújítási munkákat kell végezni. Ha mindent az eredeti formájában akarnánk 

megőrizni, az jelentős többletkiadással járna. A födém felújítása miatt kell az épület helyi 

védettségét megszüntetni. A védettség megszüntetésével senkinek nem okoz kárt az 

önkormányzat, az épület továbbra is önkormányzati tulajdon és közösségi célokat szolgál. A 

rendelet módosítása csak az 1. mellékletet érinti, abból kikerül a volt iskola épülete.  

 

Pál Józsefné polgármester: 2008. évben helyeztük helyi védettség alá a volt iskola épületét a 

kápolnával együtt, mert akkor így láttuk célszerűnek. Az biztos, ha az épület védettsége meg 

is szűnik, az nem lesz hátrányos, a karbantartást az önkormányzat továbbra is megoldja. 

Javaslom a helyi építészeti örökség védelméről szóló 11/2008. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

2/2014. (II. 13.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletét a helyi építészeti örökség védelméről szóló 11/2008. 

(XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Belépés a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületbe 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. A Zalai Dombság Turizmusáért 

Közhasznú Egyesület célja a térség turisztikai stratégiájával összhangban a turizmus, a 

kulturális élet fejlesztése, menedzselése, ez ügyben minden lehetőség megragadása, az erők 

összefogása. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Turisztikai pályázatoknál hasznos lehet, ha az önkormányzat 

tagja turisztikai célú egyesületnek. A tagság ténye akár plusz pontokat is jelenthet. A Zalai 

Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületbe való belépés esetén a tagdíj éves összege 

10000,- Ft. Az Egyesület Alapszabálya rendelkezésre áll, a bírósági nyilvántartásba a civil 

szervezet be van jegyezve. A Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületnek tagja 

lehet jogi személy is, ha az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, a 

tagdíj megfizetésére. Az Egyesületbe való belépési szándékról a képviselő-testületnek kell 

döntést hoznia.  

 

Pál Józsefné polgármester: Minden feltételt teljesíteni tudunk ahhoz, hogy Murarátka Község 

Önkormányzata a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület tagja lehessen. 

Javaslom, nyilvánítsuk ki, hogy önkormányzatunk a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú 

Egyesület tagja kíván lenni és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadjuk el. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

2/2014. (II. 12.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

Murarátka Község Önkormányzata a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú 

Egyesület tagja kíván lenni, a civil szervezetbe tagként belép.  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Zalai 

Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület alapszabályát megismerte, azt 

elfogadja, továbbá vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében az aktív 

közreműködést és a tagsági díj megfizetését. 

 

A Képviselő-testület a belépési nyilatkozat polgármester általi aláírását 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

 

4./ Egyebek 

 

a) Részvétel a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti 

programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban 

 

(A határozati javaslat és a csatlakozási szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Megkeresés érkezett a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 

Egyesülettől, hogy a 2014-2020. közötti Európai Uniós programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a 
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Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területének elismerésében vegyen részt 

önkormányzatunk. Lényegében ez azt jelenti, hogy továbbra is tagja kívánunk maradni a Zala 

Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesületnek, melynek szakmai munkájával teljes mértékben 

elégedettek vagyunk. A döntéshez szükséges határozati javaslat mintát és a csatlakozási 

szándéknyilatkozatot megküldték részünkre. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

3/2014. (II. 12.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

Murarátka község részt kíván venni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 

2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 

feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a 

HFS tervezési területének elismerésében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EMVA 

társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014. (II. 6.) Közleménye 

3. számú mellékletében szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

b) 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A napokban értesültünk róla, hogy nyert a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére benyújtott pályázatunk. A 

falubusz beszerzéséhez közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A pályázati támogatásból 

megvásárolni kívánt gépjármű beszerzési ára nettó 8 millió forint felett van, ezért kell a 

közbeszerzési eljárást lefolytatni. A 2014. évi Közbeszerzési Tervben csak a gépjármű 

beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás szerepel, mert a volt iskola felújításával 

kapcsolatos projekt esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közbeszerzési eljárás lebonyolítására célszerű közbeszerzési 

szakértőt megbízni. Árubeszerzésre kell a gépjármű esetében a közbeszerzést kiírni. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

4/2014. (II. 12.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt 

2014. évi Közbeszerzési Tervet. 
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Határidő: közzétételre – 2014. február 28. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

c) Észrevételek, tájékoztatások 

 

Cséplő Zoltán képviselő: Újrátkán a kerteket elöntötte a víz a csapadékos időjárás miatt. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Készítettünk fényképeket, amit az 

illetékes szerveknek megküldtünk. Voltak kint az autópálya kezelőjétől is, látták, hogy 

visszaduzzaszt a patak és az árok is rossz. Az árokhoz az önkormányzat nem nyúlhat hozzá, 

mert nem az övé. 

 

Pál Józsefné polgármester: A katasztrófavédelem és a vízügy is tud a dologról, ígérték, hogy 

ők is kijönnek és megnézik a területet.  

 

Cséplő Zoltán képviselő: A szóban lévő patakmeder kitisztításának kérése sokszor elhangzott 

már. 

 

Pál Józsefné polgármester: Valóban régóta téma a patakmeder tisztítása. Több alaklommal 

beszéltem a Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulattal, de eredménye sajnos nem lett. 

Ismételten beszélni fogok velük és sürgős intézkedést kérek. Kérdés, észrevétel? 

Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,10 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 

 


