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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán, Marton 

Miklós és Lakó József 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 pontokra: 

 

1./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

     megalkotása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Murarátka Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosítása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

3./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása, döntés közbeszerzési eljárások megindításáról 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

4./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Zalai Közszolgáltató  

    Nonprofit Kft-vel 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

5./ Murarátka Turisztikai Fejlesztési Projekt megvalósítása érdekében nyertes ajánlattevők 

    kiválasztása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

6./ Használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezése 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati  

     rendelet megalkotása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

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

 

Pál Józsefné  polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem 

fel a rendelet tervezetének ismertetésére. 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közterület elnevezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, 

amely hatáskör gyakorlásának rendjét önkormányzati rendeletben kell szabályozni. A 

rendeletben rögzítésre kerül, hogy milyen közterületeket kell elnevezni, ki kezdeményezheti a 

közterület elnevezést, vagy az elnevezés megváltoztatását, mi ennek a folyamata. A 

házszámok megállapítására és a közterületnév táblák elhelyezésére vonatkozó szabályok is a 

rendelet részét képezik. Mind a közterület elnevezés, mind pedig a házszámozás esetében a 

településen eddig kialakult gyakorlatot vettük alapul a rendelet tervezetének összeállításakor. 

A házszámok kihelyezése a lakók kötelezettsége, de ha ezt elmulasztják, ehhez nem 

rendeltünk szankciót, mert ezt a kötelezettségszegést nem tartottuk olyan jelentőségűnek, amit 

pénzbírsággal kellene sújtani. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

5/2014. (VI. 23.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014. (VI. 23.) 

önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ Murarátka Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosítása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: 2012. év júniusában fogadtuk el önkormányzatunk Közbeszerzési 

szabályzatát, amelyet módosítanunk kell.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka Község Önkormányzatának az idei évben várhatóan 

két közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a közösségi gépjármű beszerzése és a vízi 

turisztikai létesítmény kialakítása érdekében. A Közbeszerzési szabályzat elfogadása után 

lebonyolított közbeszerzési eljárások tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy a szabályzatot 

módosítani kell. A módosítások az előterjesztésben leírtak szerint a képviselő-testület és a 

polgármester közbeszerzésekkel kapcsolatos hatásköreit, a Bíráló Bizottság összetételét, 

valamint feladatait érintik, illetve átvezetésre kerül a szabályzat elfogadása óta bekövetkezett 

szervezeti változás is, azaz a Polgármesteri Hivatal helyett a Letenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal kerül feltüntetésre a rendelkezések között.    

 

Pál Józsefné polgármester: Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom az 1. számú 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési szabályzat előterjesztés szerinti 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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15/2014. (VI. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Murarátka Község 

Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatát az 1. számú módosítással egységes 

szerkezetben a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

3./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása, döntés közbeszerzési eljárások  

    megindításáról 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A februárban elfogadott 2014. évi közbeszerzési tervünkben csak 

egyetlen közbeszerzés szerepelt, a sikeresen pályázott közösségi kisbusz beszerzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás. A terv elfogadását követően kaptunk értesítést arról, hogy 

támogatást nyert a vízi turisztikai létesítmény kialakítására benyújtott pályázatunk. A projekt 

építési beruházást is tartalmaz, amelynek nettó összege a közbeszerzési értékhatárt 

meghaladja. Az előállt új közbeszerzési igény miatt a törvényi előírásoknak megfelelően a 

2014. évi közbeszerzési tervünket módosítani kell, be kell építeni a tervbe a második 

közbeszerzést. A terven át kell vezetni még a közösségi kisbusz beszerzésére irányuló 

közbeszerzés megindítási időpontjának módosulását és döntést kell hozni a két közbeszerzési 

eljárás megindításáról is, amelyek fedezete a költségvetésünkben biztosítva van. Javaslom a 

témában az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

16/2014. (VI. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

mellékelt, módosított 2014. évi Közbeszerzési Tervet. 

 

2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 db közösségi 

kisbusz beszerzésére, valamint a vízi turisztikai épület kialakítására irányuló 

közbeszerzési eljárások megindítását a módosított közbeszerzési tervben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A Képviselő-testület a közbeszerzések 

tárgyához kapcsolódó forrásokat a 2014. évi költségvetésében biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

           módosított közbeszerzési terv közzétételére – 2014. július 1. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 
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4./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Zalai Közszolgáltató  

    Nonprofit Kft-vel 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai 

szerint június 30-ig meg kell kötnünk az új, a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést. Eddig a Zala-Depo Kft. látta el 

Murarátkán a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A törvény szigorú feltételeket állít a közszolgáltatás végzését 

ellátni kívánó gazdasági szereplők részére, mint például meghatározott tulajdonosi szerkezet, 

nonprofit cégforma, új típusú hatósági engedélyek megléte. A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységet végző Zala-Depo Kft. tulajdonosa, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a közszolgáltatási feladatok ellátására létrehozta a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-t, amely új társaság feladata a Zala-Depo Kft-vel együtt dolgozva a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a közszolgáltatás megszervezése, ellátása. A Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. feladatai ellátásához döntően a Zala-Depo Kft. alvállalkozói segítségét fogja 

igénybe venni, ezért tettek közös ajánlatot. A megküldött közös ajánlat az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően került kialakításra. A szerződéstervezet az új jogszabályok szerint készült el, 

tartalmazza az általános tudnivalókon kívül a településre vonatkozó valamennyi helyi 

sajátosságot, részletes műszaki tartalmat. A közszolgáltatási szerződés megkötője a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. lesz. A közszolgáltatási szerződés aláírását követően a 

képviselő-testületnek célszerű új rendeletet alkotnia a nagyszámú módosítás miatt a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról. A rendelet tervezetét a következő 

rendes ülésre előkészítjük. 

 

Pál Józsefné polgármester: A Zala-Depo Kft. munkájával meg voltunk elégedve, bízunk 

benne, hogy ez az új rendszer is megfelelően fog működni. Javaslom a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés megkötését a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel és a jegyző 

felkérését az új önkormányzati rendelet tervezetének elkészítésére. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

17/2014. (VI. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 

tartalommal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt 2014. július 

1. napjától 2024. június 30. napjáig a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 

(8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26.). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet 

tervezetét a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén terjessze be a 

Képviselő-testület elé.  
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Határidő: közszolgáltatási szerződés aláírására azonnal 

               a rendelet-tervezet elkészítésére a következő rendes képviselő-testületi  

               ülés időpontja 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális  

                osztályvezető 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

5./ Murarátka Turisztikai Fejlesztési Projekt megvalósítása érdekében nyertes  

    ajánlattevők kiválasztása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A bírálati jegyzőkönyvek másolatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A vízi turisztikai létesítmény kialakítására benyújtott pályázatunk 

nyert. Ismeretes, hogy a projekt keretében építési beruházás is megvalósul, amely munkálatok 

elvégzőjét közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A közbeszerzés bonyolítási és 

műszaki ellenőrzési, valamint projektmenedzseri feladatok ellátására árajánlatot kértünk 

három vállalkozástól. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A feladatok elvégzésére a Mega-Ber Construct Bt-től, a 

Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozás Kft-től, valamint a Grafit-96 Építészeti és 

Statikai Tervező Kft-től lett árajánlat kérve. A Grafit-96 Építészeti és Statikai Tervező Kft. 

munkaleterheltségére hivatkozva nem adott ajánlatot. A Mega-Ber Construct Bt. összesen 

bruttó 3.810.000,- Ft díj ellenében, a Kanizsaber Kft. pedig bruttó 2.193.086,- Ft árért vállalná 

a feladatok ellátását. A két ajánlattevő ajánlata érvényes, az alkalmassági feltételeknek az 

ajánlattevők megfeleltek, kizárási és összeférhetetlenségi okok sem merültek fel. Az 

ajánlatkérés szerinti bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ennek 

alapján a Bíráló Bizottság azt javasolja a döntéshozó Képviselő-testületnek, hogy nyertes 

ajánlattevőnek a Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft. Nagykanizsa, Ady E. 

u. 50. szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki a bruttó 2.193.086,- Ft-os ajánlati árával és vele 

kösse meg a közbeszerzés bonyolítási és műszaki ellenőrzési, valamint projektmenedzseri 

feladatok ellátására a megbízási szerződést. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát fogadjuk el, nyertes 

ajánlattevőnek a Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft-t hirdessük ki és velük 

kössük meg a szerződést a közbeszerzés bonyolítási és műszaki ellenőrzési, valamint 

projektmenedzseri feladatok ellátására. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

18/2014. (VI. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8871 Murarátka, 

Liliom u. 1.) a Murarátka Turisztikai Fejlesztési Projekt részeként a 104/2013. (XI. 
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14.) VM rendelet alapján turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi 

Akciócsoport közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 2014. 

01. 15-én benyújtott, 2083577835 azonosító számon nyilvántartott támogatás 

keretében a közbeszerzés bonyolítási és műszaki ellenőrzési, továbbá 

projektmenedzseri feladatok végrehajtására kiírt ajánlati felhívás nyerteseként a 

Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady 

Endre utca 50. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerinti bruttó 

2.193.086,- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Pál Józsefné polgármester 

  Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Pál Józsefné polgármester: Horgászturisztikai eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik a 

Murarátka Turisztikai Fejlesztési Projekt keretében. 2 db horgászkajak és evező, 2 db 

mentőmellény és 2 db szárazkabát megvásárlására van lehetőségünk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A horgászturisztikai eszközök beszerzésére is három 

vállalkozástól kértünk árajánlatot. Az eszközöket a Horváth-Meződi Kft. nagykanizsai 

vállalkozás összesen bruttó 542.700,- Ft-ért adná. A Biota-97. Bt. letenyei székhelyű 

gazdasági társaság a megvásárolni kívánt eszközök összességére bruttó 525.000,- Ft-os 

ajánlatot adott. A Pyraster-Trade Kft. nagykanizsai cég ajánlata 577.800,- Ft-os árról szól. 

Ezeket az ajánlatokat is megvizsgálta a Bíráló Bizottság. Megállapításra került, hogy 

mindhárom ajánlat érvényes, a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő és kizárási 

okok sem merültek fel. Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont szintén a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás volt. Ennek alapján a Bíráló Bizottság azt javasolja a döntéshozó 

Képviselő-testületnek, hogy nyertes ajánlattevőnek a Biota-97. Bt. Letenye, Deák F. u. 28. 

szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki a bruttó 525.000,- Ft-os ajánlati árával és vele kösse meg a 

szállítási szerződést. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a Bíráló Bizottság javaslatának elfogadását, nyertes 

ajánlattevőnek a Biota-97. Bt. kihirdetését és a gazdasági társasággal a szállítási szerződés 

megkötését. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

19/2014. (VI. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8871 Murarátka, 

Liliom u. 1.) a Murarátka Turisztikai Fejlesztési Projekt részeként a 104/2013. (XI. 

14.) VM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER 

Helyi Akciócsoport közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 

2014. 01. 15-én benyújtott, 2083577835 azonosító számon nyilvántartott 

támogatás keretében a horgászturisztikai eszközök beszerzésére kiírt ajánlati 

felhívás nyerteseként a Biota-97. Bt. 8868 Letenye, Deák F. u. 28. szám alatti 

ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerinti bruttó 525.000,- Ft vállalási árral. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 

szállítási szerződés megkötésére. 

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:  Pál Józsefné polgármester 

  Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

6./ Használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezése 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A kérelem és a megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Gaál Ferenc Lajos zalaegerszegi vállalkozó keresett meg azzal a 

kéréssel, hogy Murarátkán 1 db használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezését engedélyezzük 

bérleti díj felszámolása nélkül. A megkeresés és a gyűjtőkonténer kihelyezéséről szóló 

megállapodás tervezete kiosztásra került. A gyűjtőedény kihelyezése karitatív célokat szolgál, 

a szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a konténer elfér, ezért javaslom, hogy a képviselő-

testület járuljon hozzá a használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezéséhez közterület-használati díj 

fizetése nélkül. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

20/2014. (VI. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen 1 db 

használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezéséhez a szelektív hulladékgyűjtő sziget 

mellett a Murarátka 75 hrsz-ú ingatlanon – a kihelyezés karitatív céljára tekintettel 

– közterület-használati díj fizetése nélkül hozzájárul. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használtruha-gyűjtőkonténer 

kihelyezéséről szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,10 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


