Jegyzőkönyv
Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. november 26-án 16.00 órakor tartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Marton Miklós képviselő
Igazoltan távol maradtak: Cséplő Zoltán és Lakó József képviselők
Meghívottként tanácskozási joggal 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 a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az
ülésen megjelent. Cséplő Zoltán és Lakó József képviselők igazoltan maradtak távol az
ülésről. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai ülésünkön.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
2./ Beszámoló a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
3./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Pál Józsefné polgármester
4./ Egyebek
Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére
törvényi előírás alapján kerül sor. Felkérem az ülésen jelenlévő Őrsparancsnok Urat, hogy
tartsa meg beszámolóját.
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Vitovszki János őrsparancsnok: Köszönöm az ülésre való meghívást. 2015. évben jól
alakultak a Letenyei Rendőrőrs dolgai, csökkent területünkön a tudomásra jutott
bűncselekmények száma és csökkent az ellátott települések száma is, mert Rigyác 2015.
szeptember 1-től már nem tartozik az illetékességi területünkhöz. Kérném, ha sürgős
bejelentést kívánnak tenni, akkor a 107-es telefonszámot hívják a tevékenység irányítás
hatékonysága érdekében. A rendőrőrs működési területén bűncselekményként bejelentett
cselekmények számát és megoszlását a 3-5. oldalon lévő táblázat mutatja be. Az
embercsempészet adatait nem tartalmazza az anyag, mert ez nem befolyásolta a térség
közbiztonságát. Illetékességi területünkön a személy elleni bűncselekmények, a házasság és
ifjúság elleni bűncselekmények, a gazdasági és a vagyon elleni bűncselekmények száma
csökkent 2014. év hasonló időszakához képest. A tudomásra jutott közúti bűncselekmények
száma 19-ről 22-re nőtt. Ezen belül az ittas járművezetést elkövetők száma 16 esetről 19
esetre nőtt. Pozitívum, hogy halálos kimenetelű baleset nem jutott tudomásra. Összességében
elmondható, hogy mind a számadatok, mind az önkormányzati, lakossági visszajelzések
alapján az őrs működési területének bűnügyi helyzete javult. A javulás részben betudható
talán annak is, hogy a rendőri jelenlét a migránshelyzet miatt fokozott volt a településeken.
Murarátka község bűnügyi és közbiztonsági helyzetére térnék rá. A község területén a járőr
szolgálaton kívül egy fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. 2015. október végéig a
településen 5 vagyon elleni bűncselekmény jutott a tudomásunkra. A vagyon elleni
cselekményeken belül kiemelt rablás bűntett, illetve azt követően rongálás vétség elkövetésére
is sor került egy szlovén állampolgár sérelmére, az elkövetők elfogásra kerültek, a
bizonyítékok beszerzése megtörtént és az ügyben a nyomozást a hatáskörrel rendelkező
Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vádemelési javaslattal fejezte be. A
lopások esetében egy esetben a feljelentés elutasításra került, egy esetben az elkövetőt
elfogtuk, egy esetben pedig nem volt sikeres a nyomozás, a tettes ismeretlen volta miatt
felfüggesztésre került az eljárás. Tulajdon elleni szabálysértéseket is követtek el Murarátkán,
rongálást és lopást. A lopás esetében helyszíni bírság került kiszabásra. A településen a
megnövekedett bűncselekményi szám, illetve az illegális bevándorlás kezelése miatt a rendőri
jelenlét fokozásra került, aminek köszönhetően sikerült a cselekmények további elkövetését
fékezni. A település közlekedésbiztonsági szempontból balesetveszélyes terület, de
szerencsére a tárgyidőszakban sem személyi sérüléses, sem anyagi káros baleset nem jutott
tudomásra. Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete a
számadatokat tekintve romlott, a bűncselekményként tudomásra jutott cselekmények száma
ugyan nőtt, azonban jelentős részben az eljárásokban az elkövetők elfogása megtörtént.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a rendőrség munkáját, a segítő hozzáállást. Kéréseinket
a rendőrség megpróbálja teljesíteni, nagyon jó az együttműködés önkormányzatunk és a
Letenyei Rendőrőrs között. A fokozott rendőri jelenlétnek örülünk, ez visszatartó erő a
bűncselekmények elkövetésénél. Őrsparancsnok úrnak és kollégáinak a továbbiakban is
eredményes munkát kívánunk. Kérdés a beszámolóhoz? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Javaslom a község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
26/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
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2./ Beszámoló a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. A napirend előadója dr. Keresztesi
Tímea jegyző, akit felkérek a beszámoló megtartására.
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 képviselőtestület elé. 2013. január 1-jétől a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, a
60%-ot a központi költségvetésnek kell átutalni. Murarátka közigazgatási területén 2015.
évben 60 fő és 104 jármű tartozik a gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá. 2015. évben
október 31-ig 3 334 343,- Ft gépjárműadó folyt be. A költségvetésben 1 300 000,- Ft
gépjárműadó bevétellel számoltunk, a tervezetthez képest eddig 1 331 337,- Ft folyt be. A
hátralék összege 197 902,- Ft, amit 9 fő halmozott fel. Az adóhátralék behajtása 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. 2 fő köztartozásának
behajtására került sor 38 269,- Ft összegben, amelyet elutaltunk a behajtást kérőnek.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük az adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló
beszámolót. Kérdés, észrevétel a beszámolóhoz? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
a 2015. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
27/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Képviselő-testülete a 2015. évi adóztatásról szóló beszámolót
elfogadja.
3./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Pál Józsefné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Törvény írja elő, hogy évente legalább egyszer a polgármester
beszámol az önkormányzati társulások működéséről. Murarátka Község Önkormányzata a
Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás, a Dél-Zala Murahíd
Letenye Térségi Társulás és a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tagja. A Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás útján látjuk el a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat. A társulástól az idei évben 100 000,- Ft-ot kaptunk
gyermekprogramok szervezésére, amit a Mikulás ünnepségre fogunk fordítani. A Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás az év végével megszűnik, mert
jogszabályváltozás miatt a feladata kiüresedik. 2016. január 1-jétől Letenye városa fogja
ellátni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Murarátka vonatkozásában
is. A társulás megszüntetésével való egyetértésről a mai ülésünkön döntést kell hoznunk. A
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Letenyei Közös
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Önkormányzati Hivatal látja el. Ezen társulás társulási tanácsa az idén egy ülést tartott,
amelyen a kötelező döntéseket meghoztuk, elfogadtuk a költségvetést és a 2014. évi
zárszámadást. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a belső ellenőrzési feladatok
ellátását végzi. A belső ellenőr a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban van
foglalkoztatva, a foglalkoztatás költségeihez a társulás tagtelepülései lakosságszám arányosan
járulnak hozzá. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez elengedhetetlen
döntéseket önkormányzatunk a maga részéről meghozta, elfogadtuk a társulási megállapodás
módosítását és a pályázatokkal kapcsolatos, tagönkormányzatok részéről szükséges
határozatokat is meghoztuk. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Kérem,
aki a Murarátka Község Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások
működéséről szóló beszámolómat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
28/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Képviselő-testülete a Murarátka Község Önkormányzata
részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló polgármesteri
beszámolót elfogadja.

4./ Egyebek
a) Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Önkormányzatunk 2015. évi költségvetését nemrégiben
módosítottuk, most újabb módosításra van szükség.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2015. évi költségvetést eddig egyszer módosította a
Tisztelt Képviselő-testület. Jelen módosítással növekedni fog a költségvetési főösszeg. A
költségvetés tervezésekor még nem tudtuk, hogy a vis maior pályázaton mennyi támogatást
nyerünk a 2014. szeptemberi esőzések okozta károk helyreállítására. Az első költségvetési
módosítás is a vis maior támogatás miatt volt szükséges. A mostani módosításban a
felhalmozási célú önkormányzati támogatások összegét a további vis maior támogatás
összegével, 53 463 000,- Ft-tal növeljük meg. A költségvetés bevételi oldalát növeli még a
Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulástól gyermekprogramok
rendezésére kapott 100 000,- Ft támogatás. A költségvetés kiadási oldala szintén módosul. A
teljesítésnek megfelelően a személyi kiadások 3 000 000,- Ft-tal növekednek. A dologi
kiadások megemelésre kerülnek 50 498 000,- Ft-tal. A dologi kiadások között kerülnek
elszámolásra a vis maior költségek. Az ellátottak pénzbeli juttatása összegét nem
módosítottuk, csak a belső sorokat rendeztük a teljesítésnek megfelelően. Az egyéb működési
célú támogatások összegét megnöveltük 65 000,- Ft-tal, mely összeggel a belső ellenőri
feladatokhoz járult hozzá az önkormányzat. Az ismertetett módosítások alapján a költségvetés
bevételi és kiadási főösszege 53 563 000,- Ft-tal megnövekszik, így a főösszegek
150 306 000,- Ft-ra változnak.
Pál Józsefné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy
nem érkezett. Örülök, hogy a vis maior pályázaton szép összeget nyertünk el, amelynek
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segítségével a károk helyreállítása lassan megtörténik. Támogatás nélkül ezeket a munkákat
nem tudtuk volna elvégezni. Javaslom Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti
megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta:
10/2015. (XI. 30.) önkormányzati r e n d e l e t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2015. (XI. 30.)
önkormányzati rendeletét Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
b) Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye
megszüntetése
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pál Józsefné polgármester: Említettem már, hogy mai ülésünkön döntést kell hoznunk a
Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye
megszüntetéséről.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A jövő évtől változik a feladat-ellátási kötelezettség a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében. 2016. január 1-jétől Letenyén létrejön
a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény, amely ellátja Letenye, Kistolmács,
Murarátka és Zajk településekre vonatkozóan a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait,
valamint a letenyei járás területére a család- és gyermekjóléti központ törvényben előírt
feladatait. Társulásban is el lehetne látni ugyan ezeket a feladatokat, de ha a járást alkotó
települések társulása tartaná fenn az intézményt, akkor 11 fő felsőfokú végzettségű
szakembert kellene alkalmazni, nem társulási feladatellátás esetén pedig 6 fő felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatása elegendő. Letenye Város Képviselőtestülete a 2015. november 19-i ülésén döntött a család- és gyermekjóléti központ intézmény
létrehozásáról. Murarátkát a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás és intézménye, a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
megszüntetése érinti. Murarátka Község Önkormányzatának, mint a Muramenti Családsegítő
és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás tagjának ki kell mondania, hogy egyetért a társulás
és intézménye 2015. december 31. napjával történő megszüntetésével.
Pál Józsefné polgármester: A társulás döntéshozó szerve is a megszüntetés mellett döntött, a
települések megegyeztek a társulás és intézménye megszüntetésében. Javaslom, hogy
képviselő-testületünk értsen egyet a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás és intézménye, a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. december 31. napjával történő megszüntetésével, a kiosztott határozati
javaslatot fogadjuk el. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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29/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a
Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31.
napjával történő megszüntetésével.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
tájékoztatásra: 2015. november 30.
Felelős: Pál Józsefné polgármester
Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16.55 órakor
bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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