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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 16,30 órakor tartott 

rendes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

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

József és Marton Miklós képviselők  

 

Meghívottként tanácskozási joggal 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 mind az öt 

tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk 

meg mai ülésünkön. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Javaslat Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének  

     megalkotására 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

2./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló  

     önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester    

 

3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

4./ Egyebek 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

 

Napirend tárgyalása 

 

1./ Javaslat Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének  

     megalkotására 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

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

 

Pál Józsefné polgármester: Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésének tervezete elkészült. 

Az előterjesztés ismertetésére Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel. 
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 64 585 000 Ft. A központi költségvetésből 

származó bevételeket a 16. melléklet tartalmazza, amelyből láthatjuk, hogy az idei évben 

10 931 803 Ft az állami hozzájárulások összege. Ez az összeg a vis maior támogatást nem 

tartalmazza, mert még nem bírálták el a pályázatot. Az állami támogatás évről évre csökken 

és a beszámítás is érinti Murarátkát 87 860 Ft-tal. A települési önkormányzatok szociális és 

gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen az egyes jövedelempótló támogatásokra 

évközi igénylés alapján 768 000 Ft-ot, a települési önkormányzat szociális feladatainak 

ellátásához 1 386 970 Ft-ot kap az önkormányzat. Ezek kalkulált összegek, tartalmazzák 

február 28-ig a kötelező szociális ellátások fedezetét. Azt, hogy március 1-től milyen 

kiadásokkal kell számolnunk a szociális ellátások kapcsán, majd meglátjuk. Örvendetes, hogy 

a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jóval több a tavalyi évinél, 

1 200 000 Ft. Közhatalmi bevételekből 1 300 000 Ft-ra számítunk. A működési célú 

támogatások, átvett pénzeszközök között kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb 

szervezetektől kapott támogatások, átvett pénzeszközök. Meg kell különböztetni az 

államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköz átvételeket, támogatásokat. Államháztartáson 

belüli bevételek között kerül tervezésre az elkülönített állami pénzalaptól a 

közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás támogatására 14 697 000 Ft, 

valamint a „Murarátka a Mura gyöngyszeme” pályázat 2015. évi támogatási összege. 

Felhalmozási célú támogatások között terveztünk a közmunkaprogram keretein belül 

3 279 000 Ft-ot eszközbeszerzésre, valamint a turisztikai bázis kialakításához 16 087 000 Ft 

támogatást. 2014. évről áthúzódóan a közösségi busz beszerzésének támogatása 10 000 000 

Ft-tal szerepel a költségvetésben. A működési bevételek tervezett összege 1 502 000 Ft. A 

bevételek részét képezi az előző évi pénzmaradvány, mely működésre és felhalmozásra 

használható fel. A 2014. évi pénzmaradvány összege 5 931 000 Ft. A költségvetés kiadási 

oldaláról is szólnék néhány szót. A személyi juttatások között került tervezésre 1 fő 

gépkocsivezető, karbantartó bérköltsége és a közmunkaprogramokban foglalkoztatottak bérei. 

Január hónapban 12 fő, február hónapban 7 fő, március hónaptól 14 fő foglalkoztatása 

történik meg a közmunkaprogramoknak köszönhetően. A személyi juttatások tervezett 

előirányzata 13 209 000 Ft. Járulékokra 2 088 000 Ft az előirányzott összeg. Dologi 

kiadásokra 14 350 000 Ft-ot szeretne az önkormányzat fordítani, amelynek a részletezését a 

11. melléklet tartalmazza. A szociális ellátások előirányzata 2 065 000 Ft a költségvetésben, 

amelyből a március 1-jétől megállapításra kerülő települési támogatás összege 500 000 Ft. 

Működési célú kiadásra 41 000 Ft került betervezésre, amely a társulási tagdíjat és a fogorvosi 

ügyelet ellátásáért fizetendő díjat foglalja magában. A felhalmozási célú kiadások között 

szerepel a Letenye Város Önkormányzatának visszafizetendő, a közösségi kisbusz 

megvásárlásához adott 10 millió forint. Az önkormányzat beruházási előirányzatai 

tartalmazzák a turisztikai bázis kialakítása projekt 2015. évre áthúzódó kiadási összegét, az 

urnafal megépítésének és a gáztűzhely vásárlás költségét, valamint a közcélú 

foglalkoztatáshoz a kistraktor beszerzését. Tartalékot az önkormányzat a költségvetésében 

nem tervezett, a tartalék képzésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az 

idei évben egy kicsit szűkösebb a keret a tavalyinál, de minden megvalósult, amit akart a 

település.  Szeretném jelezni, hogy a 2 950 000 Ft-ot, amit az adósságkonszolidációban részt 

nem vett 500 fő alatti települések kaptak, az idei évben fel kell használni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint a helyi 

önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg 

kell állapítania a saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét. Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 

döntéshozatalhoz készített határozati javaslat az előterjesztés részét képezi, először arról 
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kellene dönteni, aztán a költségvetési rendelet megalkotásáról. Az önkormányzat hitelfelvételt 

nem tervez, ez látható a határozati javaslat táblázatából is. 

 

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

fejlesztési elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani, ezért fogunk dolgozni 2015. évben is. 

Javaslom az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

3/2015. (II. 18.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. költségvetési éven 

belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ 

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és 

ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.  

 

Megnevezés 
 Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

2015.év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 

követő 

Adatok ezer Ft-ban     
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi adók  01 1300 1300 1300 1300 

 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és 

kamat bevétel 

 02 0 0 0 0 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 0 0 0 0 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 

 04  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Részvények, részesedések értékesítése  05  0    0    0    0   

 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 

 06  0    0    0    0   

 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07  0    0    0    0   

 Saját bevételek (01+... +07)  08 1300 1300 1300 1300 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 650 650 650 650 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 

 10 0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 12 0 0 0 0 

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13  0    0    0    0   

 Adott váltó  14  0    0    0    0   

 Pénzügyi lízing  15 0 0 0 0 

 Halasztott fizetés  16  0    0    0    0   

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 17  0    0    0    0   

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+...+25) 

 18   

         0 

  

         0 

  

         0 

  

         0 
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 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  19  0    0    0    0   

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 20  0    0    0    0   

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21  0    0    0    0   

 Adott váltó  22  0    0    0    0   

 Pénzügyi lízing  23  0    0    0    0   

 Halasztott fizetés  24  0    0    0    0   

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 25  0    0    0    0   

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 0 0 0 0 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-26) 

 27 650 650 650 650 

 

Határidő: féléves és éves beszámoló 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

3/2015. (II. 20.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló  

     önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester    

 

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

 

Pál Józsefné polgármester: Jegyző asszonyt kérem fel az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Megváltozik a segélyezési rendszer. A szociális ellátórendszer 

2015. március 1-jei átalakításával a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának 

megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási 

támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a 

méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül a szociális 

törvényből. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen 

települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 

támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 

Az átalakítás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásai szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 

rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. Az önkormányzat a 

rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, vagy új rendelet 
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megalkotásával tehet eleget. A lényeges, alapvető változások miatt új rendelet megalkotását 

javasoljuk a Képviselő-testületnek. A szociális törvény a települési támogatás jogosultsági 

feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendeletalkotáskor azonban a törvény 

általános részében használt fogalmak, mint például jövedelem, vagyon, család, háztartás 

alkalmazásakor a törvény általi meghatározásoktól nem lehet eltérni. Annak eldöntése, hogy 

az önkormányzat a települési támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen 

célokra, milyen összegű támogatást nyújt, az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Egyetlen kötelezőség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A költségvetési rendelet 

16. melléklete tartalmazza az államtól a szociális ellátásokra kapott összeget, de hogy ebből 

mennyi marad, még nem tudjuk. Tudni kell, hogy az embereknek a lakásfenntartási támogatás 

sokat jelentett, készpénzben kevesen kapták, a szolgáltatókhoz lett utalva a támogatás. Ennek 

az ellátásnak az utódját, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható 

települési támogatást szabályozni javasoltuk. Természetbeni ellátásként, havi 3 000 Ft 

összegű támogatást tartanánk célszerűnek megállapítani. Murarátkán az elmúlt években 

méltányossági ápolási díj és méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránt kérelem nem 

érkezett, ezért a rendeletben a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző személy részére adható, valamint a gyógyszerkiadások 

viseléséhez települési támogatás nem került szabályozásra. A rendkívüli települési támogatás 

a bevált önkormányzati segély szabályainak felhasználásával került újraszabályozásra azzal, 

hogy a kamatmentes kölcsön adásának lehetősége megszűnik. Murarátka település támogatja 

a tanuló ifjúságot, így a felsőfokú tanulmányokat folytatók részére adható Bursa Hungarica 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj feltételrendszerének meghatározása nem maradt ki a 

rendelet-tervezetből. Az ellátások megállapításával kapcsolatos hatásköröket a polgármester 

gyakorolná átruházott hatáskörben. Az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások 

köre, úgymint étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, nappali ellátás nem változott, az ezekre vonatkozó szabályozás változtatás 

nélkül került átemelésre a korábbi rendeletből.  

 

Pál Józsefné polgármester: A rendelet tervezetét megvitattuk a képviselő-testület tagjaival és 

az a véleményünk, hogy csak a rendkívüli települési támogatás és Bursa Hungarica ösztöndíj 

kerüljön szabályozásra a szociális ellátások között. A lakhatással kapcsolatos rendszeres 

kiadások viseléséhez egyenlőre ne nyújtsunk támogatást, mert nem tudjuk, mire lesz pénzünk. 

Ha szükséges, a rendeletet bármikor tudjuk módosítani és be tudunk építeni új ellátási 

formákat.  

 

Cséplő Zoltán képviselő: Teljes mértékben egyetértek a Polgármester asszony által 

elmondottakkal. Csak azt szabályozzuk, amit anyagilag finanszírozni tudunk. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, 

szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztés szerinti rendelet- 

tervezet alapján azzal, hogy a rendeletben a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott települési támogatás nem kerül szabályozásra, az ezzel kapcsolatos 

szabályok nem kerülnek bele a rendeletbe. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon.    

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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4/2015. (II. 20.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletét a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, 

szolgáltatásokról a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása  

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A Zala Megyei Kormányhivatal küldött törvényességi felhívást 

képviselő-testületünknek, mivel mulasztásunk van, nem alkottuk meg a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendeletet.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A rendeletalkotás elmaradásával mulasztásban megnyilvánuló 

jogszabálysértést követett el az önkormányzat, ezért érkezett a törvényességi felhívás. A 

vízgazdálkodásról szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a 

települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli 

ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 

szervezéséről és kell e tárgykörben önkormányzati rendeletet alkotnia. A kötelező 

rendeletalkotás a jogszabályi előírások alapján nem kis feladat elé állítja az 

önkormányzatokat. A rendeletalkotást megelőzően a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet a vízügyi hatóság – az átadás helye 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével – jelöli ki. Eztán 

lehet csak a közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárást lefolytatni. Közszolgáltató csak az 

lehet, aki a tevékenység végzésére jogosult, van rá engedélye. A szennyvíz leürítési helyének 

kijelölését követően négy szervezetet kerestünk meg ajánlattétel érdekében. A Lenti 

Hulladékkezelő Kft. kapacitás hiányára hivatkozva, Szepetnek Község Önkormányzata a 

tevékenység megszüntetése okán, a Zalavíz Zrt. a távolság miatt nem nyújtott be ajánlatot. 

Polainé Marek Valéria az ajánlattételi felhívásra nem reagált, ajánlatot sem tett. A 

közszolgáltató kiválasztására irányuló próbálkozásaink eddig nem vezettek eredményre, nem 

találtunk olyan vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, amely a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzését vállalta volna 

Murarátkán. Rendeletet jogszerűen megalkotni pedig csak a közszolgáltató megléte után 

lehetséges, esetünkben azonban a közszolgáltató hiányzik. Telefonos egyeztetést követően 

ismét felvettük a kapcsolatot a Zalavíz Zrt-vel ajánlattétel céljából, de valószínűleg ez a 

próbálkozás is sikertelen lesz. A közszolgáltatás ellátására hatósági engedéllyel rendelkezők 

nyilvántartásában már csak a megkeresetteknél távolabbi székhelyű vállalkozások 

szerepelnek, ezért ha a Zalavíz Zrt. a megismételt megkeresésünkre sem ad ajánlatot, az 

eddigi tapasztalataink alapján valószínűsíthető, hogy egy újabb ajánlatkérés sem vezetne 

eredményre. A határozati javaslatban leírtuk, hogy egyetértünk a törvényességi felhívásban 

foglaltakkal, de közszolgáltató hiányában nem tudunk rendeletet alkotni. Ha a Zalavíz Zrt. 

adna ajánlatot, akkor természetesen a testület elé hozzuk a szerződéskötés és a rendeletalkotás 

ügyét.  

 

Pál Józsefné polgármester: A szennyvíz ügyében a megoldást az jelentené, ha Murarátkán 

kiépülhetne a szennyvízhálózat, de ezt önerőből nem tudjuk megoldani. Javaslom az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon.  



 

7 

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

 

4/2015. (II. 18.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei 

Kormányhivatal főigazgatójának ZAB/030/93-1/2015. ügyiratszámon írt 

törvényességi felhívását a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tárgyában rendeletalkotás elmulasztása 

ügyben megismerte. 

2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásával a Képviselő-testület mulasztásos 

jogszabálysértést követ el, de a Képviselő-testület a jogalkotási 

kötelezettségének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás vonatkozásában önhibáján kívül nem tud 

eleget tenni. Az önkormányzat közszolgáltató kiválasztására irányuló 

próbálkozásai a törvényességi felhívás megtárgyalásáig nem vezettek 

eredményre, nem sikerült olyan vállalkozást, gazdálkodó szervezetet találni, 

amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás elvégzését vállalta volna Murarátka község 

tekintetében, a tárgykörben pedig önkormányzati rendeletet jogszerűen 

megalkotni csak a közszolgáltató megléte után lehetséges.  

3. Amennyiben a Zalavíz Zrt. 2015. február 24-ig ajánlatot ad a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

végzésére, a közszolgáltatási szerződés megkötését követően Murarátka Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete haladéktalanul eleget tesz 

rendeletalkotási kötelezettségének.  

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás 

megtárgyalásáról és a rendeletalkotás elmaradásának okáról tájékoztassa a Zala 

Megyei Kormányhivatal főigazgatóját. 

 

Határidő: 2015. március 9. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

4./ Egyebek 

 

Pál Józsefné polgármester: A turisztikai projekt keretében a régi iskola felújítása befejeződött, 

a megszépült épület megáldására és átadására ünnepélyes keretek között február 28-án kerül 

sor.  

Február 23-án a Zala megyében működő hímző szakkörök munkáiból nyílik kiállítás 

Murarátkán. 

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 17,40 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


