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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2016. március 3-án 17.00 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  

 

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

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 

tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

tárgyaljuk meg mai ülésünkön. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

2./ Javaslat Murarátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének  

     megalkotására 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

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

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására 

     megállapodás megkötése 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

5./ Egyebek 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pál Józsefné polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2015. évi költségvetés módosítását még a beszámoló 

elkészítése előtt el kell fogadni, ez kötelező jellegű feladat. Jelen módosítási javaslat az év végi 

rendező tételek és az előirányzatoknak a teljesítéshez való igazítása miatt vált szükségessé. A 

költségvetés bevételi oldalának változásait ismertetem először. Az állami normatív 

támogatások összegét 322 000,- Ft-tal növeltük meg a szociális támogatások növelése miatt. 

A Molnári Polgárőr Egyesület a kamerarendszer kiépítésére kapott támogatás összegét 

visszafizette 904 000,- Ft összegben. 857 000,- Ft-tal növekedett meg a működési célú átvett 

pénzeszközök összege, mert útfenntartási hozzájárulást fizetett két gazdasági társaság az 

önkormányzat részére. A Magyar Államkincstár december hónapban 478 000,- Ft 

finanszírozási előleget utalt át az önkormányzatnak. A bevételi oldal megnövelt előirányzatait 

a működési célú és a felhalmozási célú előirányzatokból csoportosítottuk át. A működési célú 

előirányzatokat 1 687 000,- Ft-tal, a felhalmozási célú előirányzatokat 904 000,- Ft-tal 

csökkentettük. A költségvetés kiadási oldala is módosult. Az ellátottak pénzbeli juttatása 

összegét 355 000,- Ft-tal növeltük és a belső sorokat rendeztük a teljesítésnek megfelelően.  A 

háziorvosi rendelő és a Művelődési Ház felújításához kapcsolódó előirányzatokat a 

beruházások előirányzatából átcsoportosítottuk a felújítások előirányzatához. Ennek 

megfelelően 4 300 000,- Ft-tal növeltük a felújítások előirányzatát és 4 000 000,- Ft-tal 

csökkentettük a beruházások előirányzatát. A 300 000,- Ft-ot a dologi kiadások 

előirányzatából fedeztük. A kiadási oldal megnövelt előirányzatait a dologi kiadások 

előirányzat terhére csoportosítottuk át. Így a dologi kiadások előirányzatát 655 000,- Ft-tal 

csökkentettük. A módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem 

változott, a főösszeg változatlanul 150 306 000.- Ft maradt. 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom Murarátka 

Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati 

rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

1/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ Javaslat Murarátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének  

     megalkotására 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

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

 

Pál Józsefné polgármester: A 2016. évi költségvetés tervezetét megkaptuk. A főösszeg 

alacsonyabb a tavalyinál. 
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A költségvetési főösszeg 2016. évben 62 343 543,- Ft, 

a különbséget a tavalyi évhez képest a vis maior támogatás összege okozza. A bevételi 

oldalon az állami hozzájárulások összege 11 937 986,- Ft. Van beszámítás is 92 789,- Ft, ez 

az összeg azonban alacsonyabb az előző évihez képest. A közhatalmi bevételeknél csak 

gépjárműadóból és bírságból, pótlékból származó bevételt terveztünk 1 350 000,- Ft 

összegben. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kivetett gépjárműadó 40 %-a 

marad a településen. A közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás 

működési támogatására a Munkaügyi Központ adatai alapján 14 401 020,- Ft-ot kap az 

önkormányzat. A felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök között terveztük meg a 

közmunkaprogram keretein belüli eszközbeszerzést 1 958 474,- Ft összegben, valamint az 

elmúlt évről áthúzódó vis maior támogatás 26 745 359,- Ft-os összegét. Működési 

bevételekből 3 000 000,- Ft-ra számítunk. Működési bevételnek számít például a 

faértékesítésből származó bevétel is. A bevételek részét képezi az önkormányzat előző évi 

pénzmaradványa, melynek összege 2 930 704,- Ft. A kiadási oldal alakulását is ismertetném. 

Bérekre, bérjellegű kifizetésekre 11 520 945,- Ft került tervezésre. Itt számoljuk el a 

közfoglalkoztatottak és az 1 fő gépjárművezető munkabérét. Járulékokra 1 762 275,- Ft az 

előirányzat. Az elmúlt évről áthúzódó vis maior elszámolásból fennmaradt részt a dologi 

kiadások között terveztük meg, ezért magas a dologi kiadások 41 745 099,- Ft-os összege. Az 

ellátottak pénzbeli juttatása 901 000,- Ft, amely tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíj 

összegét is. Működési célú kiadásra a tervezett összeg 38 750,- Ft. A beruházásokat a 10. 

melléklet tartalmazza. Az önkormányzat járdát szeretne felújítani és a közcélú 

foglalkoztatáshoz eszközt beszerezni. A beruházások tervezett összértéke 2 958 474,- Ft. A 

felújítások alatt a cserépkályha felújítása és a Művelődési Ház felújítása szerepel 3 400 000,- 

Ft-tal. A 2015. év decemberében kiutalt finanszírozási előleget finanszírozási kiadásra kell 

elszámolni, ez technikai művelet. Előreláthatólag az önkormányzat a feladatait el tudja látni a 

költségvetésből, de törekedni kell a külső bevételi erőforrások felkutatására. 

 

Pál Józsefné polgármester. Köszönjük a tájékoztatást. Keressük a bevételi forrásokat és 

bízunk a pályázatokban is. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Szólnom kell továbbá arról, hogy az államháztartásról 

szóló törvény előírásai szerint a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a saját bevételeinek és az 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. Az önkormányzat hitelfelvételt nem 

tervez, ez látható a határozati javaslat táblázatából. Először a határozati javaslatról kellene 

dönteni, aztán a költségvetési rendelet megalkotásáról. 

 

Pál Józsefné polgármester: A határozati javaslatról szavazunk elsőként. 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: 

 

3/2016. (III. 3.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 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.  
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Megnevezés 
 Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

2016.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 1350000 1350000 1350000 1350000 
 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 1350000 1350000 1350000 1350000 
 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 675000 675000 675000 675000 
 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 

 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 675000 675000 675000 675000 

 

Határidő: éves beszámoló 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 
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Pál Józsefné polgármester: Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 2016. 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: 

 

2/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ 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.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés ismertetésére Jegyző Asszonyt 

kérem meg. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Változtak a kormányzati funkciók, amik a költségvetési szervek 

és az önkormányzatok alaptevékenységét írják le. A kormányzati funkciók változása miatt 

március 1-ig kellett módosítani az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatait. 

2016. január 1-jétől átalakult a gyermekjóléti feladatok ellátásának rendszere, ami a 

kormányzati funkciókat is érintette. Murarátka részére a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat Letenye település látja el, ezért az SZMSZ-ből az ezen feladatot meghatározó 

kormányzati funkció kikerül. Gyermekek napközbeni és átmeneti ellátását sem végzi az 

önkormányzat, így ezek a kormányzati funkciók is törlésre kerülnek. Az „Idősek, demens 

betegek nappali ellátása” kormányzati funkciót két részre bontották, Murarátka esetében csak 

az „Idősek nappali ellátása” kormányzati funkciót kell feltüntetni a rendeletben. Ezeket a 

változásokat kell átvezetni az SZMSZ-ben. 

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 

megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

3/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2016. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

melléklet szerint megalkotja. 
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4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására 

     megállapodás megkötése 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Murarátkán nincs szennyvízcsatorna hálózat, ezért a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezése önkormányzatunk feladata. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Visszatérő problémáról van szó. 2014. év óta próbálkozunk 

azzal, hogy közszolgáltatót találjunk, de ez nem sikerült. Tavaly változott a jogszabály, ha 

nincs közszolgáltató, akkor hatóság jelöli ki a közérdekű szolgáltatót, aki összegyűjti a 

háztartásoktól a keletkezett szennyvizet. A hatóság, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a Lenti Hulladékkezelő Kft-t jelölte ki közérdekű szolgáltatónak. A kijelölt 

közérdekű szolgáltatóval az önkormányzatnak megállapodást kell kötnie. A megállapodás 

arról szól, ami a kijelölő határozatban van. A megállapodást elküldtük a Lenti Hulladékkezelő 

Kft-nek, de ők a megállapodással kapcsolatban nem jeleztek vissza. Javaslatunk az, hogy a 

képviselő-testület fogadja el az előterjesztés szerint a megállapodást, ha a közérdekű 

szolgáltatónak módosító javaslata van, akkor a megállapodást visszahozzuk a testület elé 

megtárgyalásra. A lakosságnak bruttó 2 407,- Ft/m3 szolgáltatási díjat kell fizetnie a 

szippantásért. 

 

Cséplő Zoltán képviselő: Murarátka sajnos kimaradt a csatornázásból. A szippantás költsége 

jelentős anyagi terhet ró a lakosságra. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Évente egyszer kötelező az ürítés. Többen is összefoghatnak és 

akkor több helyről is elviszik a szennyvizet, ha jön a szolgáltató szippantós autója. 

 

Cséplő Zoltán képviselő: Újrátkán a derítők megtelnek, ha a Mura vízszintje emelkedik. A 

lakosságnak mostantól ennek a kiszippantását is meg kell fizetnie, ez igazságtalan. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jogszabályi kötelezettség, hogy a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtését az önkormányzatnak kell megszerveznie. Ennek a 

kötelezettségnek nem tudtunk eleget tenni, ezért jelöltek ki közérdekű szolgáltatót. 

 

Cséplő Zoltán képviselő: A falu lakossága büntetve van a magas elszállítási költség miatt. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A törvényesség miatt fontos, hogy legyen vállalkozó, aki 

elszállítja a szennyvizet. 

  

Cséplő Zoltán képviselő: Sok helyen a derítőt nem lehet a nagy autóval megközelíteni, ez 

problémát fog okozni. 

 

Lakó József képviselő: Van olyan ingatlan is, ahol nincs derítő, de van fürdőszoba. Mit lehet 

ebben az esetben tenni? 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Hatósági eljárást kezdeményezhetek, amelynek során 

kötelezhető az ingatlan tulajdonosa derítő kialakítására és bírságot is szabhatok ki. A 

jogszabályokat be kell tartani.  
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Cséplő Zoltán képviselő: A Délzalai Vízmű a vízfogyasztási adatokat kiszolgáltatja. A 

jogkövető magatartást folytató lakost sújtja ez a megállapodás. Az jár jól, aki 

jogszabálysértően jár el. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Bírságolni lehet azt, aki megsérti a jogszabályokat. Le lehet 

folytatni az eljárást, ezt legálisan meg lehet tenni. A bírság összege igen magas. 

 

Pál Józsefné polgármester: Részt vettem azon az egyeztetésen, amin a közérdekű szolgáltató 

és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői is ott voltak. Az egyeztetésen 

elhangzottakról a testület tagjait tájékoztattam. Fontos, hogy évente egyszer kötelező 

szippantatni. Arról, hogy ki tett eleget a kötelezettségének, a szolgáltatótól kapunk 

tájékoztatást. Javaslom az előterjesztés szerinti megállapodás megkötését a Lenti 

Hulladékkezelő Kft-vel. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.     

 

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

 

4/2016. (III. 3.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ideiglenes 

begyűjtési ellátás biztosításáról szóló megállapodás Lenti Hulladékkezelő Kft-vel 

történő megkötését jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közérdekű szolgáltatóval 

egyeztetett megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester  

 

 

5./ Egyebek 

 

Pál Józsefné polgármester: A 2016. évi költségvetésünkben tervezésre került a Művelődési 

Ház külsejének felújítása. Van pályázati lehetőség, ami segíthet a terv megvalósításában. A 

pályázatot homlokzati szigetelésre és a melléképületek felújítására szeretnénk beadni. 

Konzorciumban lenne célszerű pályázni Zajkkal együtt. Az önrész 25 % és két költségvetési 

év alatt kell megvalósítani a beruházást. 

A Vízügyi Igazgatóság pályázni fog záportározó kialakítására Murarátkán. A megvalósítás 

érdekében önkormányzatunkkal együttműködési megállapodást kíván kötni a pályázó. 

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

ülést 18.10 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 

 


