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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

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

 

Igazoltan távol maradtak: Lakó József és Marton Miklós képviselők 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna 

aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 

ülésen megjelent. Két képviselő, Lakó József és Marton Miklós munkahelyi elfoglaltságuk 

miatt maradtak távol rendkívüli ülésünkről. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása  

    rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII. 16.)  

    önkormányzati rendelet módosítása  

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

3./ Együttműködési megállapodás megkötése Murarátka Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 
4./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettség teljesítése 

 Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

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

szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok  

tisztántartása rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pál Józsefné polgármester: A rendelet megalkotására szükség van, mert van egy-két 

elhanyagolt, gazos ingatlan a településen, amelyeknek a tulajdonosait rá kellene szorítani az 

ingatlanuk rendbetételére. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az ingatlanokon a magasra nőtt, elhanyagolt növényzet 

esztétikailag sem szép látvány, másrészt rágcsálók búvóhelyéül szolgálhat, amelyek 

elszaporodása sok problémát okoz a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, valamint a gaz 

tűz- és balesetveszélyes is lehet. A parlagfű mellett más allergén gyomnövények is nőnek az 

ingatlanokon, ezek irtásának elrendeléséről a településen lakó allergiások életkörülményeinek 

javítása érdekében gondoskodni kell. A hatályos önkormányzati rendeletek közül a 

magántulajdonban lévő ingatlanok tisztántartásáról egyik sem rendelkezik, ezért javasolt ezen 

szabályok önkormányzati rendeletbe való beépítése. A közterületek tisztántartásáról, 

rendjének megóvásáról a közterületek és közterület jellegű területek használatának 

előírásairól szóló önkormányzati rendelet ugyan tartalmaz előírásokat, de ezek elnagyoltak, a 

kívánt joghatás eléréséhez nem elégségesek, így szükség van ezen tárgykörben is a 

szabályozás megújítására. A közterület tisztántartási kötelezettségek megszegése esetén a 

jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szab ki magasabb szintű jogszabály rendelkezései 

alapján. Azonban az ingatlan tulajdonosának saját ingatlanával kapcsolatos kötelezettségei 

megsértése, illetve elmulasztása esetén a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása nem 

alkalmazható. Annak érdekében, hogy e kötelezettségszegés se maradjon jogkövetkezmény 

nélkül, szükséges közösségi együttélést sértő magatartássá nyilvánítani az ingatlantulajdonos 

gyommentesítési és kaszálási kötelezettsége elmulasztását, valamint a kereskedelmi- és 

vendéglátóhelyek, üzletek üzemeltetői esetében a kereskedelmi- és vendéglátóhelyek, üzletek 

előtti magánterületek tisztántartási kötelezettségének elmulasztását. Az önkormányzati 

rendeletben szankcióként közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot lehet kiszabni a 

közösségi együttélés szabályainak megsértőivel szemben. A kötelezettségszegések 

jogkövetkezményeiről a rendelet tervezetének 15-19. §-ai rendelkeznek. A rendelet 

megalkotása esetén 2015. február 1-jén léphet hatályba. 

 

Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Úgy gondolom, a rendelet 

megalkotásával el tudjuk érni, hogy még rendezettebb legyen településünk. Javaslom a 

köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

1/2015. (I. 22.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. (I. 22.) 

önkormányzati rendeletét a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az 

egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII. 16.)  

    önkormányzati rendelet módosítása  

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pál Józsefné polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet esetében technikai jellegű módosításra van 

szükség, mivel a rendelet 1. mellékletében felsorolt kormányzati funkciók közül egy 

kormányzati funkció elnevezése hibásan került feltüntetésre. A 102030 kódú kormányzati 

funkció elnevezését „Idősek, demens betegek ellátása” elnevezésről „Idősek, demens betegek 

nappali ellátása” elnevezésre kell javítanunk, erről szól a rendelet módosítása. Javaslom az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló önkormányzati 

rendelet előterjesztés szerinti megalkotását, így kijavítva a hibát. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

2/2015. (I. 22.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (I. 22.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Együttműködési megállapodás megkötése Murarátka Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A tavaly októberben megalakult Murarátka Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával a törvényben előírt együttműködési megállapodást megkötöttük, amit 

most felül kell vizsgálni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (2) bekezdése értelmében az együttműködési megállapodást minden év január 31. 

napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül 

felül kell vizsgálni. A nemzetiségi önkormányzattal jelenleg érvényben lévő megállapodás 

tartalma a személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában a törvény által meghatározott 

kritériumoknak megfelel, azonban a gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos 

rendelkezések kiegészítésre, módosításra szorultak. Az új együttműködési megállapodásban a 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek rögzítésre a költségvetéssel és annak 

a végrehajtásával kapcsolatos feladatok, követelmények. A települési önkormányzat részéről a 

nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosított személyi, tárgyi és technikai feltételekben 

alapvetően változás nem történt. Az új együttműködési megállapodás képviselő-testületek 

általi elfogadása esetén a megállapodás aláírásának napján a korábban kötött együttműködési 

megállapodás hatályát veszti. 

 

Pál Józsefné polgármester: A törvényi előírásoknak eleget teszünk, amit kötelező, azt 

biztosítjuk a nemzetiségi önkormányzatnak. Javaslom az előterjesztés szerinti együttműködési 

megállapodás jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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1/2015. (I. 21.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Murarátka Község 

Önkormányzata és a Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti, a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének 

végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást a melléklet szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: megállapodás aláírására 2015. január 31. 

               felülvizsgálatra: 2016. január 31. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális  

               osztályvezető 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

4./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettség  

 teljesítése 

 Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A képviselő-testület tagjainak, a képviselőknek és a 

polgármesternek a megválasztásukat követő 30 napon belül kellett kérelmezniük felvételüket 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A kérelmet kizárólag elektronikus úton, az 

Ügyfélkapun keresztül lehetett benyújtani. A köztartozásmentes adózói adatbázisba azt az 

adózót veszik fel, akinek nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adó-, vám-, vagy 

köztartozása, elévülési időn belül hiányzó bevallása, illetve behajthatatlanság címen 

nyilvántartott, de el nem évült tartozása. Képviselő-testületünk minden tagja megfelelt az 

adatbázisba való felvételi követelményeknek, így mindannyiunk neve szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az adatbázisba való felvétel igazolása is megtörtént a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közhiteles nyilvántartásából kinyomtatott adatokkal. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az adatbázis nyilvános, onnan az adatok kinyomtathatók. Az 

adatbázisban az adózók azonosítása adóazonosító jellel vagy adószámmal történik. Ha a 

képviselő egyéni vállalkozó, ő adószáma alapján szerepel az adatbázisban. Murarátka Község 

Képviselő-testületének valamennyi tagja 2014. december 31-ig az adatbázisból kinyomtatott 

dokumentummal igazolta, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az 

adatbázisból kinyomtatott dokumentumok 2014. december 30. napján a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatalban iktatásra kerültek és az átadott dokumentumok másolata az 

előterjesztéshez is csatolásra került. Jó tudni azt, ha valamelyik képviselő-testületi tagot 

törölnék a köztartozásmentes adózói adatbázisból, akkor erről a tényről a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal írásban értesíti a kormányhivatalt és a képviselő-testületet. Ez azért lényeges, 

mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint a 

képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a 

megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben a lehetséges jogorvoslati 

eljárások kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
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kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az 

ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi. 

 

Pál Józsefné polgármester: Bízom benne, hogy ilyen eset nem fog Murarátkán előfordulni. 

Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

2/2015. (I. 21.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

polgármester és a megválasztott települési önkormányzati képviselők mindegyike 

eleget tett az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 

adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségének és az adatbázisba 

történt felvételt mindegyik képviselő-testületi tag a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdése 

szerinti határidőben igazolta is. 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,50 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


