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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott 

alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Lakó József, Marton Miklós és Soós Imre 

képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Cséplő Zoltán képviselő 

 

Meghívottként megjelent: Zsohár Margit Murarátka Község Helyi Választási Bizottságának 

elnöke, Vörösné Joó Zsuzsanna járási hivatalvezető-helyettes, 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: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. 

Cséplő Zoltán képviselő igazoltan maradt távol az ülésről. Először Murarátka Község Helyi 

Választási Bizottsága elnökének tájékoztatóját hallgatjuk meg a választások eredményéről, 

majd eskütételre kerül sor. 

 

 

Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről 

Előadó: Zsohár Margit helyi választási bizottság elnöke 

 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Felkérem Zsohár Margit elnök asszonyt, hogy az önkormányzati 

választások eredményéről szíveskedjen tájékoztatást adni. 

 

Zsohár Margit, Murarátka Község Helyi Választási Bizottságának elnöke részletesen 

ismertette az önkormányzati választások eredményét, majd Murarátka Község Helyi 

Választási Bizottsága nevében gratulált a megválasztott polgármesternek és települési 

képviselőknek. 

 

 

Képviselők és a polgármester eskütétele 
 

(Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A képviselők és azt követően a polgármester eskütétele 

következik. Megkérem a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

 

Zsohár Margit HVB elnök: Megkérem a megválasztott képviselőket, hogy az eskü szövegét 

mondják utánam. 

 

„Én, ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Murarátka fejlődésének 
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előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Zsohár Margit HVB elnök: Kérem a képviselőket, hogy írjuk alá az esküokmányokat. 

 

Murarátka Község Helyi Választási Bizottságának elnöke és a képviselők az esküokmányokat 

aláírták. 

 

Zsohár Margit HVB elnök: Felkérem a település megválasztott polgármesterét, hogy az eskü 

szövegét mondja utánam. 

 

„Én, ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Murarátka fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Zsohár Margit HVB elnök: Kérem Polgármester Asszonyt, hogy írjuk alá az esküokmányt. 

 

Murarátka Község Helyi Választási Bizottságának elnöke és a polgármester az esküokmányt 

aláírták. 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslatot teszek ülésünk napirendi pontjaira. Javaslom, hogy az 

ülés további részében a meghívó szerinti 3 - 8. napirendi pontokat tárgyaljuk meg azzal, hogy 

azokat átsorszámozzuk. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.    

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

2./ Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

3./ Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

4./ Javaslat Murarátka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának  

    felülvizsgálatára 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

5./ Tag delegálása a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
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6./ Egyebek 
 

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

 

 

1./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és az aláírt esküokmány a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármesternek, jelen esetben 

nekem kell javaslatot tenni. Soós Imre képviselőt javaslom alpolgármesternek megválasztani. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Mivel a polgármester társadalmi megbízatású, ezért az 

alpolgármester is csak társadalmi megbízatású lehet. Titkos szavazás, minősített többség kell 

az alpolgármester megválasztásához. A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ nem 

tartalmaz rendelkezést, ezért javasoljuk, hogy a képviselő-testület tagjai sorából 

szavazatszámláló bizottságot hozzon létre, amely felel az alpolgármester választás technikai 

lebonyolításáért.  

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy az alpolgármester választást lebonyolító 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Lakó József és Marton Miklós képviselőket válasszuk 

meg. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

35/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 

választást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

- Lakó József és 

- Marton Miklós 

képviselőket választja meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelősök: Szavazatszámláló Bizottság megválasztott tagjai 

 

A Szavazatszámláló Bizottság a szavazólapokat kiosztotta és a titkos szavazást lebonyolította. 

 

Marton Miklós képviselő: A szavazatok összeszámlálásánál megállapítottuk, hogy 4 fő 

szavazott. A leadott szavazatok közül mind a 4 érvényes szavazat volt, amelyből az 

alpolgármesternek javasolt Soós Imre képviselőre 3 igennel szavaztak, 1 szavazat pedig 

tartózkodásnak minősül.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

36/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község társadalmi 

megbízatású alpolgármesterévé Soós Imre képviselőt választja meg. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester  

 

 Operatív végrehajtásért felelős:  

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Pál Józsefné polgármester: Az alpolgármester eskütétele következik. Kérem, hogy az 

eskütételhez álljunk fel. Soós Imre alpolgármestert kérem, hogy az eskü szövegét mondja 

utánam. 

 

„Én, ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Murarátka fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Pál Józsefné polgármester: Alpolgármester Úr az esküt letette. Kérem, hogy írjuk alá az 

esküokmányt. 

 

Pál Józsefné polgármester és Soós Imre alpolgármester az esküokmányt aláírták. 

 

 

2./ Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés, a polgármesteri és az alpolgármesteri tiszteletdíjról való lemondást 

tartalmazó nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyző a napirend előadója, ezért átadom 

neki a szót. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A törvény pontosan meghatározza, hogy mennyi tiszteletdíj jár 

a társadalmi megbízatású polgármesternek. Ha főállású lenne a polgármester, akkor a 

helyettes államtitkár illetményének 20 %-ára, azaz 149.575,- Ft illetményre lenne jogosult, de 

társadalmi megbízatású polgármesterként ennek az összegnek az 50 %-a, 74.787,-Ft jár 

tiszteletdíjként. Ezen felül a polgármestert még tiszteletdíjának 15 %-a költségtérítésként illeti 

meg. A polgármester társadalmi megbízatású, ezért az alpolgármester is csak társadalmi 

megbízatásban láthatja el feladatát. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület határozza meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 – 

90 %-a, vagyis 52.351,- Ft és 67.308,- Ft közötti összegben. A polgármester és az 

alpolgármester a megállapított tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával. 

 

Pál Józsefné polgármester: Élni fogok a tiszteletdíjról való lemondás lehetőségével. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Először meg kell állapítani a tiszteletdíjat, majd aztán lehet arról 

írásban lemondani. 
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Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés 

megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

37/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pál Józsefné társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 2014. október 12-től kezdődően 74.787,-

Ft-ban állapítja meg.  

 

A polgármester havonta illetményének 15 %-ában meghatározott, azaz 11.218,-Ft 

költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

                 

Pál Józsefné polgármester: Jeleztem, hogy a tiszteletdíjról le kívánok mondani. Ezt most 

írásban meg is teszem. 

 

Pál Józsefné polgármester a polgármesteri tiszteletdíjáról írásban lemondott és az erről szóló 

nyilatkozatot átadta az alpolgármesternek. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy Soós Imre alpolgármester részére 2014. október 

22-től kezdődően 52.351,- Ft tiszteletdíjat állapítsunk meg. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

38/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Soós Imre társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21-től kezdődően 52.351,-

Ft-ban állapítja meg.  

                 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Soós Imre alpolgármester: A részemre megállapított tiszteletdíjról le kívánok mondani. Ezt 

azonnal írásban meg is teszem. 

 

Soós Imre alpolgármester az alpolgármesteri tiszteletdíjáról írásban lemondott és az erről 

szóló nyilatkozatot átadta a polgármesternek. 
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3./ Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak  

     megválasztása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

Pál Józsefné polgármester: Képviselő-testületünknek a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szerint egy bizottsága van, a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság. 

Ez a bizottság 3 tagból tag. Javaslatom az, hogy a bizottság elnökének Cséplő Zoltán 

képviselőt, tagjainak pedig Lakó József és Marton Miklós képviselőket válasszuk meg. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

39/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999. (III. 23.) önkormányzati 

rendeletének megfelelően a Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi 

Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság 

- elnöke: Cséplő Zoltán képviselő 

- tagjai:   Lakó József képviselő 

                  Marton Miklós képviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

 

4./ Javaslat Murarátka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának  

    felülvizsgálatára 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 

felülvizsgálatra szorul. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálatra 

szorul. Valószínűleg egy új, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő rendelet-

tervezetet terjesztünk majd be a képviselő-testület elé. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

40/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 

a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére készítse el Murarátka Község 
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Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 

vonatkozó előterjesztést, szükség esetén tegyen javaslatot új szervezeti és 

működési szabályzat elfogadására. 

 

Határidő: Képviselő-testület következő rendes ülése 

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

 

5./ Tag delegálása a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

Pál Józsefné polgármester: Önkormányzatunk tagja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 

Társulásnak, ezért a társulás Társulási Tanácsába tagot kell delegálnunk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzati választások miatt kell újra tagot delegálni a 

Társulási Tanácsba. A település polgármestere volt a Társulási Tanácsba delegálva, 

akadályoztatása esetén helyettesítését a letenyei polgármester látta el. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy személyem kerüljön ismét delegálásra a 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába, állandó helyettesem pedig 

Farkas Szilárd letenyei polgármester legyen. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

41/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati 

Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési 

Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására” elnevezésű önkormányzati 

társulás (rövidített név a továbbiakban: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 

Társulás) Társulási Tanácsába Pál Józsefné polgármestert delegálja. 

 

A Képviselő-testület Pál Józsefné polgármester akadályoztatása esetére állandó 

helyettesként a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába 

Farkas Szilárdot, Letenye Város Polgármesterét delegálja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

6./ Egyebek 

 

a) Visszatérítendő, kamatmentes támogatás iránti kérelem benyújtása Letenye Város 

Önkormányzatához 

 

Pál Józsefné polgármester: Folyamatban van a közösségi gépjármű beszerzése. A mikrobuszt 

legyártották, a vételárat ki kell fizetnünk. 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A vételár kiegyenlítéséhez 10 millió forint összegben hitelt 

szerettünk volna felvenni, de ehhez kormányzati engedély szükséges. A kormányzati 

engedélyt előreláthatólag csak 2015. januárjában kapnánk meg, ami már késő. A legjobb 

megoldás az, ha Murarátka Község Önkormányzata Letenye Város Önkormányzatától 10 

millió forint visszatérítendő kamatmentes támogatást kér, amit majd a pályázati támogatásból 

fizet vissza Letenyének. Ha a támogatás iránti kérelem aláírásra kerül, akkor a letenyei 

testület az alakuló ülésén, 2014. október 27-én dönthet a kérelemről.  

 

Pál Józsefné polgármester: A 10 millió forint csak a nettó vételár, az ÁFA összegét saját 

költségvetésünk terhére ki tudjuk fizetni.  Javaslom a támogatási kérelem benyújtását Letenye 

Város Önkormányzatához. Kérem, aki egyetért azzal, hogy 10.000.000,- Ft visszatérítendő 

kamatmentes támogatás biztosítása iránti kérelmet nyújtsunk be Letenye Város 

Önkormányzatához a közösségi gépjármű beszerzésének megvalósítása érdekében, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

42/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000.000,- Ft 

visszatérítendő kamatmentes támogatás biztosítása iránti kérelmet nyújt be 

Letenye Város Önkormányzatához LEADER pályázat keretében közösségi 

gépjármű beszerzésének megvalósítása érdekében. 

 

Murarátka Község Önkormányzata a kérelem kedvező elbírálása esetén az átadott 

pénzeszközt a pályázati támogatás jóváírását követően haladéktalanul visszautalja 

Letenye Város Önkormányzatának.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

 

b) Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A közvilágítási lámpatestek karbantartását településünkön az EH-

SZER Kft. végezi. A feladat ellátására kötött szerződés 2014. szeptember 30-án lejárt.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: 78 db lámpatest van Murarátkán. 

Több helyről kértünk árajánlatot a karbantartási munkák elvégzésére, de csak az EH-SZER 

Kft. adott ajánlatot. Az árait a gazdasági társaság lejjebb vitte, lámpatestenként 2.285,- Ft + 

ÁFA éves díj helyett 2.100,- Ft + ÁFA áron látná el a feladatot. Ennél kedvezőbb ajánlatunk 

nincs, a feladatot eddig is ellátták, ezért javasoljuk a szerződés megkötését 3 évre az EH-

SZER Kft-vel. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom az EH-SZER Kft. ajánlatának elfogadását a közvilágítás 

aktív berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására. Kérem, aki javaslatomnak 
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megfelelően az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

   

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

 

43/2014. (X. 22.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-jétől 

2017. szeptember 30-ig három éves időtartamra jóváhagyja az EH-SZER 

Energetikai és Szolgáltató Hálózatépítő és Szerelő Kft. (9027 Győr, Kandó 

Kálmán u. 23.) a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére és 

karbantartására vonatkozó ajánlatát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt üzemeltetési és 

karbantartási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 31. 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

                Simonyai Imre műszaki osztályvezető     

 

 

c) Tájékoztatások 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A vis maior pályázatot hamarosan be 

kell adni. A pályázati anyag összeállt, jelenleg szakértőnél van. 18 db, külön helyrajzi számon 

nyilvántartott ingatlan károsodott. A partfal megcsúszása miatt partfalvédelmi szakértő 

bevonására is szükség volt. A partfal helyreállítása komoly beavatkozást igényel. 

 

Pál Józsefné polgármester: Bízunk a sikeres pályázatban. Nagyon fontos a partfal csúszásának 

megállapítása, mert lakóházak is veszélyen vannak. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy 

nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,00 órakor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


