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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. május 8-án 17,00 órakor tartott 

rendes nyilvános 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 5 tagjából 

4 tag az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását 

azzal a módosítással, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot ne tárgyaljuk mai 

ülésünkön, vegyük le a napirendről, mert a rendelet tervezetének képviselő-testület általi 

tárgyalása előtt még egyeztetésekre van szükség. Kérem, aki a javaslatom szerinti 

módosítással a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

     pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

3./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

4./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

5./ Murarátka 7 AK értékesítése  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

6./ Egyebek  

 

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

 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
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(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: Az államháztartásról szóló törvény, valamint a 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzatnak, ha szükséges, 

módosítania kell a költségvetési rendeletét. A 2013. évi költségvetést a képviselő-testület a 

féléves beszámoló előtt egyszer már módosította, akkor a költségvetés bevételi és kiadási 

főösszege az eredeti előirányzathoz képest 1010 eFt-tal megemelésre került, a módosított 

bevételi-kiadási főösszeg 74271 eFt-ra emelkedett. Az állami támogatások módosulása és az 

éves teljesítés alakulása miatt a zárszámadás elfogadása előtt másodszor is módosítani kell a 

2013. évi költségvetést. A 2013. december 31-ei módosítások lényege a következő: A 

központi költségvetéssel összefüggő előirányzat 1592 eFt-tal, az átvett pénzeszközök 

előirányzata pedig 275 eFt-tal növekedett. Megemelésre került az intézményi működési 

bevételek összege 304 eFt-tal és a támogatás értékű bevételek előirányzata is 3229 eFt-tal. 

Elmaradtak a beruházások, ezért a felhalmozási célú támogatások összege 5400 eFt-tal 

csökkentésre került. A kiadási oldalon 900 – 900 eFt-tal megnöveltük a személyi kifizetések 

és a dologi kiadások előirányzatát. A beruházási, felújítási kiadások összege 3300 eFt-tal 

csökkent, míg a működési célú támogatások kiadásai 1500 eFt-tal megemelésre kerültek. A 

módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege most nem változott, maradt 

74271 eFt, csak belső szerkezeti módosítások kerültek átvezetésre a teljesítésnek megfelelően. 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom 

Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.) 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosítását, a 2013. évi költségvetés 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

3/2014. (V. 10.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (V. 10.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

     pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

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

 

Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést minden jelenlévő személy megkapta. Pénzügyi 

osztályvezetőnket kérem meg az előterjesztés ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 74271 eFt volt. Ehhez képest 72990 

eFt lett a bevételek teljesítése, míg a kiadásoké 59714 eFt. A záró pénzkészlet 2013. 
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december 31-én 13276 eFt. A bevételi előirányzat 98 %-ra teljesült. A bevételek között 

jelentős tételt tettek ki az állami hozzájárulások 16883334 Ft-tal. Helyi adót az önkormányzat 

nem vetett ki. A közhatalmi bevételeknél került kimutatásra a gépjárműadóból származó 1084 

eFt bevétel. Az intézményi működési bevételek 1128 eFt-ban teljesültek, melyek bérleti és 

szolgáltatási díjakból, valamint ÁFA befizetésből tevődtek össze. A támogatások, átvett 

pénzeszközök között szerepel a közfoglalkoztatásra kapott összeg 13723 Ft-os teljesítéssel, de 

itt kerültek feltüntetésre többek között az EU-s forrásból megvalósuló projektek támogatásai 

is, amire 2013. évben 26557 eFt-ot kapott az önkormányzat. Összességében 2013. évben a 

támogatásértékű működési bevételek összege 13852 eFt-ra, a támogatásértékű felhalmozási 

bevételek összege 27057 eFt-ra teljesült. Az önkormányzat kiadásai 2013. évben 80 %-ra 

teljesültek. Személyi kifizetésekre 8267 eFt-ot költöttünk, mely csak a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódott. A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után megfizetésre került a 

munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 1163 eFt összegben. A dologi kiadások 95 %-

ban teljesültek, mindösszesen 13849 eFt került felhasználásra dologi kiadásokra. 

Szociálpolitikai juttatásokra a tervezettnél 300 eFt-tal kevesebbet fordítottunk, ami a 

közfoglalkoztatásnak köszönhető. Az önkormányzat a tavalyi évben összesen 3927 eFt-ot 

fordított segélyezésre. Támogatás értékű működési kiadásként 7744 eFt, pénzeszköz 

átadásként 375 eFt került elszámolásra. A beruházási kiadások 88 %-ban teljesültek 24465 

eFt összeggel. A költségvetési év folyamán tartalék kifizetés nem volt. A december 31-én 

meglévő 13276 eFt pénzmaradvány felosztását a 14. melléklet tartalmazza. Terveztünk 

pénzmaradvány felhasználást a vízi turisztikai bázis megvalósításához, a falubusz 

megvásárlásához, az urnafal megépítéséhez, dologi kiadásokra, valamint személyi 

kifizetésekre is, mivel a közfoglalkoztatottak bérének 30 %-a előreláthatólag az 

önkormányzatot fogja terhelni. Összefoglalva megállapítható, hogy Murarátka Község 

Önkormányzata takarékosan, megfontoltan gazdálkodott, mindennek köszönhetően az év 

végére jó költségvetési helyzetet tudott kialakítani. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati 

rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

4/2014. (V. 10.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (V. 10.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az éves belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A belső ellenőr, Sebőkné Tarsoly Anett által összeállított éves 

belső ellenőrzési jelentést megkaptuk. A belső ellenőr 2013. évben a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal pénzügyi tárgyú szabályzatait és azok alkalmazását vizsgálta. 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A képviselő-testület által jóváhagyott 2013. évi belső 

ellenőrzési tervben egy ellenőrzés, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

szabályzatainak ellenőrzése szerepelt. A belső ellenőr a szabályzatok terén talált 

hiányosságokat, a szabályzatokon van még mit javítani. A pénzügyi folyamatok a gyakorlat 

szempontjából is megvizsgálásra kerültek. A pénztár működését, a leltározást rendben találta 

a belső ellenőr, a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés területén is pozitív 

megállapításokat tett. A belső ellenőr olyan hiányosságot nem tárt fel, ami komoly intézkedést 

igényelne. A szabályzatokat aktualizálni kell, ez fontos feladat. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzés 

teljesítéséről szóló éves jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

8/2014. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2013. 

évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentést a mellékelt 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester  

 

 

4./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Pál Józsefné polgármester: Tavaly alakult meg a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal. A 

költségvetési szerv alapító okirata módosításra szorul. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jogszabályi változások miatt szükséges az alapító okirat 

módosítása. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az alapítói jogokat 

Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk önkormányzata is gyakorolja, ezért mind a négy 

település képviselő-testületének jóvá kell hagynia a módosítást. Az alapító okiratba a 

módosítással beépítésre kerülnek a kormányzati funkciók a szakfeladatok helyett, töröljük a 

gazdálkodási besorolásra vonatkozó rendelkezést, pontosítjuk a foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölését, valamint átvezetésre kerül a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 

névváltozása és Zajk Község Önkormányzata székhely címének megváltozása is. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat előterjesztés szerinti 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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9/2014. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., törzskönyvi 

nyilvántartási száma: 812137) költségvetési szerv alapító okiratának módosítására 

készített „Alapító okiratot módosító okiratot”, valamint a költségvetési szerv 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal a törzskönyvi bejegyzés napjával való hatályba lépéssel jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

5./ Murarátka 7 AK értékesítése  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Pál Józsefné polgármester: Hajdár Lászlóné vételi ajánlatot tett az önkormányzatunk 

tulajdonában lévő, a muraszemenyei Zrínyi Termelőszövetkezet különlapján nyilvántartott 7 

Ak értékű részarány-földtulajdonra. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az állam 4000,- Ft kártalanítást adna aranykoronánként, mert 

már nincs kiadható föld. Hajdár Lászlóné ajánlata 20000,- Ft/Ak. A részarány-földtulajdon 

értékesítésének ügyében egyeztetés történt a hivatalos szervekkel, akik szerint az 

értékesítésnek nincs akadálya. A képviselő-testület szabadon dönthet az értékesítésről. 

 

Marton Miklós képviselő: A 20000,- Ft/Ak ajánlott ár sokkal jobb, mint az állam által 

biztosított kártalanítás összege.   

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy értékesítsük a muraszemenyei Zrínyi 

Termelőszövetkezet különlapján nyilvántartott 7 Ak értékű részarány-földtulajdont 20000,- 

Ft/Ak áron Hajdár Lászlóné kérelmező részére. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat „A” alternatíváját elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

10/2014. (V. 8.) számú h a t á r o z a t: 

 

Murarátka Község Képviselő-testülete értékesíti a muraszemenyei Zrínyi 

Termelőszövetkezet különlapján nyilvántartott 7 Ak értékű részarány-

földtulajdont 20.000 Ft/Ak értéken Hajdár Lászlóné 8868 Letenye, Építők u. 30. 

sz. alatti lakos részére. 

 

A Képviselő-testület a részarány-földtulajdon megvásárlási lehetőségét a 

kiértesítéstől számított 30 napig tartja fenn. Amennyiben ezen határidőn belül a 

kérelmező az adásvételi szerződést nem írja alá, akkor az Önkormányzat az 

adásvételi szerződést tárgytalannak tekinti. 

 



 

6 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 30 napon belül 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

6./ Egyebek 

 

a) Támogatásról való lemondás 

 

Pál Józsefné polgármester: 2013. decemberében döntöttünk róla, hogy a LEADER keretében 

pályázatot nyújtunk be szálláshelyhez nem kötődő épület, építmény kialakítására a Murarátka 

74 helyrajzi számú ingatlanon. Megérkezett a határozat, a pályázat nyert. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A beruházás megvalósítására 

31650 eFt lett beállítva, amelyből 6750 eFt lett volna az önrész. Kiderült, hogy csak a nettó 

beruházási összeg 65 %-át adják támogatásként, így 16087 eFt-ot kapna pályázati forrásból az 

önkormányzat. A fennmaradó összeget a beruházás megvalósításához saját forrásból kellene 

pótolni. 

 

Pál Józsefné polgármester: Ezt a pályázatot ilyen feltételekkel nem tudjuk megvalósítani. A 

nettó beruházási összeg 100 %-ára számítottunk támogatásként. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Döntést kell hozni arról, ha a 

képviselő-testület visszamondja a támogatást. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy a szálláshelyhez nem kötődő épület, építmény 

kialakítása a Murarátka 74 helyrajzi számú ingatlanon beruházásra benyújtott támogatási 

kérelem eredményeképpen támogatást nyert beruházást önkormányzatunk ne valósítsa meg, a 

támogatásról mondjunk le. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

11/2014. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) bekezdésében meghatározott, szálláshelyhez nem kötődő épület, 

építmény kialakítása a Murarátka 74 hrsz-ú ingatlanon beruházásra benyújtott 

támogatási kérelem eredményeképpen támogatást nyert beruházást nem kívánja 

megvalósítani, a támogatásról lemond. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalnak a támogatásról való lemondást tartalmazó 

nyilatkozatot küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                                  Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

b) Gépjármű beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

 

(Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A közösségi gépjármű beszerzésére beadott pályázatunk is nyert. 

A gépjárművet szeretnénk mielőbb beszerezni, amihez viszont közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A kisbusz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására a Kanizsaber Kft. adott árajánlatot. Az ajánlat szerint a közbeszerzési 

feladatok ellátása 110000,- Ft + 27 % ÁFA összegbe kerülne.  

 

Cséplő Zoltán képviselő: Korábban nem értettem egyet a kisbusz beszerzésével, mert nem 

értettem, mi indokolja, hogy a legdrágább, összkerék-meghajtású modellt kell megvennünk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Erre lehetett pályázni, ezt írta elő a jogszabály. 

 

Pál Józsefné polgármester: A közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét a 2014. évi 

költségvetés dologi kiadásai terhére tudjuk biztosítani. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az új 

gépjármű beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Kanizsaber Kft-t 

bízzuk meg 110000,- Ft + Áfa vállalási áron, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

12/2014. (V. 8.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 

vehető támogatások jogcím keretében megnyert új gépjármű beszerzésével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Kanizsaber Kft-t (8800 

Nagykanizsa, Ady E. u. 50.) bízza meg 110000,- Ft + Áfa vállalási áron. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségeit az önkormányzat a 2014. évi 

költségvetés dologi kiadásai terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester  
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Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

c) Észrevételek, tájékoztatások 

 

Pál Józsefné polgármester: A vízdiagnosztikai projekttel kapcsolatban is merülnek fel további 

kiadások. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A védőidomok bejegyzése miatt lesz 

még kiadása az önkormányzatnak. Ez nem volt benne a pályázatban, ezt a hatóság írta elő. 

Kötelező megcsinálni, mert hatósági előíráson alapul. 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több 

napirendi pontunk nincs, az ülést 18,20 órakor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 

 


