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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. július 4-én 14,00 órakor tartott 

rendkívüli nyílt 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: Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai Klára pénzügyi 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. Lakó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt távol az 

ülésről. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

 

1./ Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Javaslat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

     hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

     Előadó: Gál Zsuzsanna aljegyző 

 

3./ Együttműködési megállapodás tervezet megtárgyalása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

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

 

 

1./ Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló átfogó értékelést megkaptuk. Tartalmas anyag, amely tájékoztatást ad a 

gyermekvédelem terén végzett munkáról. 

 

Gál Zsuzsanna aljegyző: Az átfogó értékelés a jogszabályi előírások szerinti tartalommal 

készült el. A település demográfiai mutatóiból kiderül, hogy a 18 év alattiak létszáma 

csökkenést mutat a 2012. évihez képest. 2013. évben 9 családban 28 gyermek részére került 

megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 2 családot illetően 4 gyermek 

részesült óvodáztatási támogatásban. Az önkormányzat helyi rendelete alapján 21 gyermek 

részére adott hivatalból tanévkezdési támogatást. E célra összesen a 2013. évi költségvetésből 

211000,- Ft került felhasználásra. A gyermekétkeztetés a letenyei óvodában és általános 
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iskolában biztosítva volt. A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

beszámolójából kiderül, hogy a családokban a problémák jelentős része a munkanélküliségre, 

a hátrányos helyzetre, a rossz lakáskörülményekre, a deviáns mikrokörnyezet szocializációs 

ártalmaira és a család vagy az ép család hiányára vezethető vissza. A Gyermekjóléti Szolgálat 

Murarátkán 5 esetben nyújtott információt, 10 esetben végzett tanácsadást, 3 alkalommal 

folytattak le segítő beszélgetést, 4 esetben működött közre hivatalos ügyintézésben, valamint 

lebonyolítottak 20 családlátogatást is. A gyermekek részére szervezett szabadidős 

programokhoz az önkormányzatoknak a Szolgálat 200000,- Ft támogatást adott.   

 

Pál Józsefné polgármester: Önkormányzatunk a lehetőségeihez képest eddig is támogatta a 

gyermekes családokat és eztán is ezt fogjuk tenni. A problémák megoldásában 

együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem 

érkezett. Javaslom a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 

átfogó értékelés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

21/2014. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg 

a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

               Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 

 

 

2./ Javaslat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

     hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

     Előadó: Gál Zsuzsanna aljegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk, amelynek ismertetésére az aljegyzőt 

kérem fel.  

 

Gál Zsuzsanna aljegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény írja 

elő a képviselő-testület számára, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a hivatásetikai 

alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza. A 

szabályozás rögzíti, hogy a hivatali dolgozók milyen magatartást kötelesek tanúsítani, milyen 

etikai elvek alapján kötelesek a munkájukat végezni. Az általános hivatásetikai alapelveket és 

a vezetőkre vonatkozó plusz alapelveket a szabályzat tartalmazza. A törvényben 

nevesítetteken kívül a vezetőkkel szemben még további plusz etikai alapelv, az egyenlő 

mércével mérés elve is meghatározásra került. Ha az etikai alapelvek megsértésre kerülnek, 

akkor etikai eljárás kerül lefolytatásra. Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben 



 

3 

figyelmeztetés vagy megrovás büntetés szabható ki. Ha az etikai vétség gyanújának 

kivizsgálása közben a köztisztviselő fegyelmi felelősségének megalapozott gyanúja merül fel, 

akkor az etikai eljárást meg kell szüntetni és fegyelmi eljárást kell lefolytatni, amelynek 

súlyosabb jogkövetkezményei lehetnek. A szabályozást Letenye, Kistolmács és Zajk 

települések képviselő-testületei már elfogadták, de a hatályba lépéshez szükséges Murarátka 

Község Képviselő-testülete részéről is az elfogadás. A murarátkai képviselő-testület elé már a 

szabályozás azon változata került, amelyen átvezetésre kerültek az eddig elfogadott 

módosítások. 

 

Pál Józsefné polgármester: Bízunk benne, hogy az etikai alapelvek betartásra kerülnek és 

ezáltal javulni fog a hivatal munkájának megítélése. Kérdés, javaslat a képviselők részéről? 

Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a témában az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

22/2014. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az 

etikai eljárás szabályait a melléklet szerint elfogadja. 

 

A szabályozás Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések 

önkormányzatai képviselő-testületeinek jóváhagyását követően lép hatályba a 

szabályozást utolsóként jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon. 

 

Határidő: a szabályozás megismertetésére a köztisztviselőkkel a hatályba lépést  

                követően azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

3./ Együttműködési megállapodás tervezet megtárgyalása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

 (Az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Hella Ferenc református lelkipásztor keresett meg együttműködési 

megállapodás megkötése ügyében. A Nagykanizsai Református Egyházközség TÁMOP-

5.5.1.B.-11/2-2011-0170 számon nyújtotta be a „Szeretetben összefogva egymásért” című 

pályázatát, amelynek megvalósítása érdekében szeretne önkormányzatunkkal együttműködni. 

A projekt keretében tanácsadásokat végeznek, főzőtanfolyam, kommunikációs és 

párkapcsolati foglalkozás, baba-mama kör, családi életre nevelést segítő foglalkozás, családi 

napok szervezése is megvalósult, illetve megvalósul. A Nagykanizsai Református 

Egyházközséggel a kapcsolat jó, többször volt már református istentisztelet a miseházunkban 

és más programok megvalósításában is együttműködtünk. Az együttműködési megállapodás 

tervezetét megkaptuk, azt áttekinthették. A megállapodásban leírtak vállalhatók. Javaslom az 

együttműködési megállapodás megkötését a Nagykanizsai Református Egyházközséggel. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.    

 

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

 



 

4 

23/2014. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykanizsai 

Református Egyházközséggel a melléklet szerinti tartalommal együttműködési 

megállapodást köt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester  

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 14,35 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyző megbízásából: 

 

 

Gál Zsuzsanna Pál Józsefné  

aljegyző polgármester 

 


