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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. december 11-én 16,00 órakor tartott 

rendes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

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

Miklós képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: Cséplő Zoltán képviselő 

 

Meghívottként megjelent: Vitovszki János őrsparancsnok, 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 Vitovszki János őrsparancsnokot, a megjelent 

képviselőket és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy a 

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

Cséplő Zoltán képviselő munkája miatt maradt távol ülésünkről. Javaslom az írásban 

kiküldött meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a negyedik 

napirendi pont címét „Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról” 

címre módosítsuk. Kérem, aki a javasolt módosítással a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Rendőrség 2014. évi beszámolója 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző    

 

3./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) 

     önkormányzati rendelet módosítása  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

4./ Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

5./ Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

6./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tag  

     delegálása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

7./ 2015. évi villamos energia szállítás 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 
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8./ Egyebek 

 

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

 

 

1./ Rendőrség 2014. évi beszámolója 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

(A rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Vitovszki János őrsparancsnok urat felkérem a beszámoló 

megtartására. 

 

Vitovszki János őrsparancsnok: A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének 

értékelésére a képviselő-testület előtt 2013. évben került sor utoljára. A Letenyei Rendőrőrs 

továbbra is a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szervezeti egységeként, Letenye város 

székhellyel működik Letenye város és 27 község területén. Zala megyében 2013. november 1-

jétől az egységes segélyhívó rendszer egyik elemeként Tevékenység Irányítási Központ 

működik. E központ fogadja a segélyhívásokat és irányítja a helyszínre a szükséges rendőri 

erőt. A tevékenység irányítás hatékonysága miatt célszerűbb az ingyenesen hívható 107-es 

vagy 112-es telefonszámon a bejelentéseket megtenni, mivel az ügyeletes tisztek irányításával 

kerül sor az intézkedések végrehajtására. A 107-es szám él még, de ezt fokozatosan kivezetik 

és a 112-es hívószám marad meg.  

Az általános rendőri feladatokat végrehajtjuk. A bűnüldözési feladatokon túl a lakosság 

szubjektív biztonság érzetének javítása is feladatunk, amit gyakoribb közterületi rendőri 

jelenléttel próbálunk megoldani. A településeken 2014. július 1-től él a 19 megyés program, 

vagy 24 órás rendőri jelenlét program. A program lényege, hogy a váratlanság 

követelményének figyelembevételével fokozzuk, gyakoribbá tesszük az egyenruhás rendőri 

szolgálat jelenlétét településeinken. Ez lehet napi gyakoriságú, de legalább 2-3 naponta 

minden településen ellenőrzést kell végrehajtania a közterületi rendőri szolgálatnak. 

A 2014. november 30-ig eltelt időszakban a Letenyei Rendőrőrs területén csökkent az 

elkövetett és tudomásra jutott bűncselekmények száma. Míg 2013. év azonos időszakában 

465, 2014. év tárgyidőszakában 349 esetben indult eljárás. Pozitívum, hogy területünkön 

emberölés, halált okozó testi sértés, rablás, zsarolás bűntett nem került elkövetésre. A vagyon 

elleni bűncselekmények száma is csökkent 299 esetről 200 esetre. A lopások száma még 

mindig magas. Véleményem szerint a kevesebb bűncselekmény elkövetésében a 

közmunkának is van szerepe. Murarátkán a helyzet jó, ritka az olyan település, ahol ennyire 

kevés a bűncselekmények száma, mindösszesen két bűncselekmény elkövetése jutott 

tudomásra. A rendőrőrs bűnügyi eredményessége kis mértékben javult, de a gyorsított bíróság 

elé állítások száma nőtt. Az év folyamán a hatóságok által elrendelt elővezetések száma 

jelentősen nőtt, 152 személy elővezetését kellett végrehajtanunk. Az elfogások száma 

csökkent, az előállítások száma 126 esetről 157 esetre nőtt az előző évi adatokhoz képest. 

Csökkent a szabálysértés miatt intézkedés alá vont személyek és a helyszíni bírságolással 

szankcionált személyek száma is. A közlekedésbiztonság terén a tudomásra jutott közlekedési 

bűncselekmények száma 18-ról 28-ra emelkedett, ezen belül az ittas járművezetést elkövetők 

száma 14 esetről 18 esetre nőtt, a közúti baleset okozása vétségek száma pedig 4 esetről 2 

esetre csökkent. A közúti közlekedési balesetek száma emelkedést mutat, de a személyi 

sérüléses balesetek száma szerencsére csökkent. Halálos kimenetelű közlekedési baleset nem 

következett be, ami kiemelendő.  

Murarátka bűnügyi és közbiztonsági helyzete jó. A 2014. év eltelt időszakában a 

tudomásunkra jutott bűncselekmények száma jelentősen csökkent. 1 db vagyon elleni és 1 db 
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visszaélés kábítószerrel bűncselekmény ügyében jártunk el. A közlekedésbiztonság terén is 

jól áll a település, mindössze egy személyi sérüléses baleset volt, kerékpáros esett el. 

Murarátka a migrációs útvonal mentén fekszik, emiatt is nő a rendőrök sűrűsége. 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete a 

számadatokat tekintve sokat javult. Az árvízi és a belvízi helyzet alatt részfeladatokat tudtunk 

ellátni, mint például a forgalomirányítás. 

Köszönöm az együttműködést, a támogatást.  

 

Pál Józsefné polgármester: A fokozott rendőri jelenlétnek nagyon örülünk, ez is és a 

közmunka is hozzájárult a jó eredmények eléréséhez. Őrsparancsnok úrnak és kollégáinak 

köszönjük a munkájukat. Kérdés a rendőrségi beszámolóhoz? Megállapítom, hogy kérdés 

nem érkezett. Javaslom Murarátka község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló 

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

 

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

  

48/2014. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Vitovszki János őrsparancsnok az ülésről 16,25 órakor távozott. 

 

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati  

     rendelet megalkotása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző    

 

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

 

Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztés ismertetésére a napirend előadóját, dr. Keresztesi 

Tímea jegyzőt kérem fel. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az alakuló ülésen kért fel arra határozattal a Tisztelt Képviselő-

testület, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre vizsgáljam felül az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatát és szükség esetén tegyek javaslatot új rendelet 

megalkotására. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a megváltozott jogszabályi 

környezet miatt a régi szabályozást több ponton módosítani kellene, ezért indokolt a 6/1999. 

(III. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a tárgykörben új önkormányzati 

rendelet alkotása. A szabályozás részletesen ismerteti az önkormányzat alapadatait, feladatait. 

Az 1. mellékletben felsorolásra kerültek az alaptevékenységekhez rendelt kormányzati 

funkciók, valamint a bankszámlák is. Túl nagy módosítások az ülések összehívásának 

rendjénél nincsenek, a bevált gyakorlatot rögzítettük, pontosítottuk. Az SZMSZ tartalmazza, 

hogy az ülésekre kiket kell meghívni. A szabályozás részletesen kitér a polgármester 

ülésvezetési jogköreire. Tisztáztuk, hogy mik lehetnek az előterjesztések, az önálló és nem 

önálló indítványok, részteleztük ezek benyújtási módját. A nyílt, a titkos és a név szerinti 

szavazás rendje meghatározásra került. A polgármester feladatainál megállapításra kerültek a 

két ülés közötti időszakban felmerülő, hirtelen döntési jogosultságot igénylő ügyek. A 

polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történő ellátását is 

tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

látja el az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és 
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végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 2. mellékletben soroltuk fel a polgármesterre és a 

társulásokra átruházott hatásköröket. A Képviselő-testületnek egy bizottsága van, a 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság. A bizottság működésének 

szabályai, feladatai is szerepelnek a rendelkezések között.   

 

Pál Józsefné polgármester: Terjedelmes anyag, alapos munkát feltételez. Javaslom az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

7/2014. (XII. 16.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (XII. 16.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) 

     önkormányzati rendelet módosítása  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

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

 

Pál Józsefné polgármester: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

szükségessé vált. Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2014. február 12. napján elfogadott költségvetést 

egyszer már módosítottuk, akkor a költségvetés főösszegei nem változtak. Jelen módosítás a 

költségvetés bevételi és kiadási főösszegét is érinti, a második módosítás a költségvetési 

főösszeg megnövelését eredményezi. Először a bevételi oldalon történt változásokat 

ismertetném. Murarátka Község Önkormányzata a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 

pályázaton 3 256 000 Ft összeget nyert el. Letenye Város Önkormányzata a közösségi 

falubusz pályázat gyorsabb lebonyolítása érdekében 10 000 000 Ft visszatérítendő támogatást 

nyújtott a murarátkai önkormányzatnak. A kamatbevételek összegét 1 000 Ft-tal növeltük, 

míg ugyanezzel az összeggel csökkentettük az áfa bevétel összegét. A Muramenti 

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattól 200 000 Ft-ot kapott az önkormányzat 

gyermekprogramok szervezésére. Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú 

támogatások összege 200 000 Ft-tal csökkentésre került. Összességében, a módosítások 

eredményeképpen a költségvetés bevételi főösszege 13 256 000 Ft-tal megemelkedik. A 

kiadási oldalon is vannak átvezetendő módosítások. A személyi kifizetéseket 1 050 000 Ft-tal, 

a munkaadókat terhelő járulékok összegét 250 000 Ft-tal csökkentettük. A dologi kiadások 

előirányzatának növelésére volt szükség az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség miatt, 

ezért a dologi kiadások összege 4 506 000 Ft-tal kerül megemelésre. A Becsehelyi Tűzoltó 

Egyesületnek adott 50 000 Ft támogatás is megjelenik a módosításban. A Letenye Város 

Önkormányzatától kapott 10 000 000 Ft visszafizetésére 2015. évben kerül sor, de ezt 

kötelezettségként fel kell tüntetni a költségvetésben. Az elnyert 3 256 000 Ft támogatást 

működési célokra lehet fordítani. Az ismertetett módosítások a 2014. költségvetés kiadási 
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főösszegét 13 256 000 Ft-tal növelik meg. Mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg a 

második költségvetés módosítással 104 938 000 Ft-ra módosul.  

 

Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes, mindenre kitérő tájékoztatást. Kérdés, 

észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 

2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 

megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

8/2014. (XII. 16.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2014. (XII. 16.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

4./ Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Jegyző asszony a napirendi pont előadója. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátkán a képviselő-testület helyi adókat nem vezetett be, 

így csak a gépjárműadóról és az idegen bevételekről szóló beszámolót terjesztem a képviselő-

testület elé. 2013. január 1-jétől a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, a 

60%-ot a központi költségvetésnek kell átutalni. Murarátka közigazgatási területén 2014. 

évben 62 fő és 101 jármű tartozik a gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá. 2014. évben 

november 26-ig 3 127 947,- Ft gépjárműadó folyt be, az magasabb, mint a kivetés. A 

költségvetésben 1 300 000,- Ft gépjárműadó bevétellel számoltunk, a tervezetthez képest 

eddig 1 251 179,- Ft folyt be. A hátralék összege 347 193,- Ft. Az adóhátralék teljesítése 

érdekében felszólítások kerültek kiküldésre. Ha a felszólítás eredménytelen marad, akkor az 

adósok autóinak forgalomból történő kivonását kezdeményezzük. Az idegen bevételeknél 

annyit érdemes megemlíteni, hogy behajtatlan közigazgatási bírság nincs. A helyi 

adóztatásnál szólni kell arról, hogy a szociális rendszert 2015. évben átalakítják, az aktív 

korúak ellátását 2015. március 1-jétől teljes egészében elviszik a járáshoz. 2015. március 1-

jétől megszűnik a szociális támogatások állami normatívája. A normatív lakásfenntartási 

támogatás, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás és az 

adósságkezelési szolgáltatás megszűnik, települési támogatás lesz helyette. Az önkormányzati 

segély rendkívüli települési támogatássá alakul át. A települési támogatáshoz az állam 

legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum összegéig adhat támogatást. A helyi adókról szóló 

törvényt módosították, ott nevesítésre került, hogy a helyi adóbevételek szolgálhatnak 

fedezetéül a települési szociális ellátásoknak. 

 

Pál Józsefné polgármester: A szociális rendszer átalakításáról hallottunk, több lesz szociális 

téren az önkormányzati feladat. Kérdés, észrevétel az adóztatásról szóló beszámolóhoz? 

Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2014. évi adóztatásról szóló beszámoló 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

49/2014. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Képviselő-testülete a 2014. évi adóztatásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

5./ Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: December 31-ig jóvá kell hagyni az önkormányzat 2015. évi belső 

ellenőrzési tervét. Az előterjesztést megkaptuk, amiből látható, hogy jövőre egy ellenőrzés 

lefolytatását tervezzük. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jogszabályi kötelezettség a belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr kockázatelemzése alapján a 2014. évben megállapított 

lakásfenntartási támogatások megállapításának, igénylésének, folyósításának és 

elszámolásának felülvizsgálatára tettem javaslatot. A belső ellenőrzésre 2015. áprilisában 

kerülne sor, szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés keretében. 1 fő belső ellenőr látja el az 

ellenőrzési feladatokat, aki a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban kerül 

foglalkoztatásra, munkáltatója a jegyző. A belső ellenőrzés a Dél-Zala Murahíd Letenye 

Térségi Társulás keretei között működik. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom az önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervének előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

50/2014. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr 

 

 

6./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási  

     tanácsába tag delegálása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pál Józsefné polgármester: Murarátka Község Önkormányzata tagja a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására szerveződött Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásnak.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Társulás társulási megállapodása szerint a társulás 

döntéshozó szervét, a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 

delegált tagok alkotják. A társulási tanácsba önkormányzatonként 1 főt lehet delegálni. A 

társulási tanács munkájában az elmúlt időszakban a község polgármestere vett részt. Arra 

gondoltunk, hogy ezen a gyakorlaton ne változtassunk, ugyanakkor a polgármester 

akadályoztatása esetére állandó helyettesnek Letenye Város Polgármesterét jelöljük meg. 

 

Pál Józsefné polgármester: Az elmondottakat tartalmazza az előterjesztés határozati javaslata 

is. Javaslom, hogy a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 

társulási tanácsába történő tag delegálása tárgyában az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot fogadjuk el. Kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

51/2014. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tagnak 

Pál Józsefné polgármestert delegálja. 

 

A Képviselő-testület Pál Józsefné polgármester akadályoztatása esetére állandó 

helyettesként a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás társulási tanácsába Farkas Szilárdot, Letenye Város Polgármesterét 

delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

 

7./ 2015. évi villamos energia szállítás 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: 2014. évben az MVM Partner Zrt. szállítja a villamos energiát az 

önkormányzat épületeibe és a közvilágításhoz is. A gazdasági társasággal kötött szerződésünk 

december 31. napján lejár. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Két céget kerestünk meg ajánlattétel 

céljából, mind a két cég alacsonyabb árat adott a 2014. évinél. Az MVM Partner Zrt. ajánlata 

a kedvezőbb, mind az intézményi, mind pedig a közvilágítás esetében alacsonyabbak az árai, 

mint az E.on Zrt-é.  

 

Pál Józsefné polgármester: Az árajánlatok ismeretében azt javaslom, hogy 2015. évre 

vonatkozóan a közvilágítás és az intézményi villamos energia ellátás biztosítására az MVM 

Partner Zrt-vel kösse meg önkormányzatunk a villamos energia szállítási szerződést. Kérem, 
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aki javaslatommal egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

52/2014. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Képviselő-testülete elfogadja az MVM Partner ZRT. 2015. 

évre vonatkozó villamos energia szállítására tett ajánlatát, mely szerint 2015. 

január 1. és 2015. december 31. közti időszakban a közvilágításhoz nettó 

13,20 Ft/kWh, az intézményi villamos energia felhasználáshoz pedig nettó 

15,20 Ft/kWh áron fogja az MVM Partner ZRT. szállítani a villamos energiát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a villamos energia szállítási 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

               Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

 

8./ Egyebek 

 

Pál Józsefné polgármester: A közösségi kisbusz megérkezett, a gépjárművet a kereskedőtől 

elhoztuk. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A kisbusz megvásárlásához kapott 

támogatás leigénylése érdekében az elszámolásokat még a holnapi nap benyújtjuk.  

A turisztikai pályázat első részszámláját kifizették. 

A Déli Áramlat Gázvezeték elvi tervezése megindult, a tervezést mielőbb be kell fejezni. 

Kisajátítások nem lesznek, szorgalmi jogok kerülnek bejegyzésre. 

Az M70-es autóút autópályává történő fejlesztése érdekében a tervezési eljárás megkezdődött. 

A hangvédő fal megmarad és még tovább is folytatódni fog. 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal beszéltük az esőzések kártételei és a murai árvíz 

után. Az Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy a gátak 1 méterrel való megemelése 

mostanában nem valósul meg, mert kicsúsztak a pályázati határidőből. A falu alatti körgát 

megerősítése jövőre elkezdődik, szakaszos megerősítés lesz. 

 

Pál Józsefné polgármester: A faluautó megvásárlásával 2015. január 1-jétől nem Zajk fogja 

szállítani az ebédet a murarátkai időseknek. Németh Rudolf József murarátkai lakost 

szeretném alkalmazni gépjárművezető és karbantartó munkakörben 2015. január 1-jétől. 

Németh Rudolf József foglalkoztatása főállásban, 1 év határozott időre történne 3 hónap 

próbaidő kikötésével. Munkabérként a munkakörre érvényes 2015. évi minimálbért tudjuk 

fizetni. Németh Rudolf József a feltételeket ismeri és vállalná az álláshely betöltését. A 

munkavállaló alkalmazása költségeinek fedezetét a 2015. évi költségvetésünkben fogjuk 

biztosítani. Az elhangzott feltételekkel javaslom Németh Rudolf József foglalkoztatását 2015. 
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január 1-jétől. Kérem, aki Németh Rudolf József alkalmazásával és az alkalmazásra 

vonatkozó kitételekkel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

   

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

 

53/2014. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1. 

napjától 1 év határozott időtartamra Németh Rudolf József 8871 Murarátka, 

Liliom u. 5. szám alatti lakost gépjárművezető és karbantartó munkakörben 

alkalmazza. A munkavállaló foglalkoztatása főállásban történik. A munkavállaló 

munkabérét a Képviselő-testület a 2015. évben a munkakörre érvényes 

minimálbérben állapítja meg. A Képviselő-testület a munkaszerződésben 3 

hónapos próbaidőt köt ki. 

 

A Képviselő-testület Németh Rudolf József foglalkoztatásának költségeit a 2015. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2015. január 1. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

               Meződiné Kiss Lívia igazgatási ügyintéző 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,25 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


