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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én 14.00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

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

Miklós képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, 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 4 tagja az 

ülésen megjelent. Lakó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt távol az 

ülésről. A mai ülés a témák fontosságára tekintettel telefonon került összehívásra. Javaslatot 

teszek az ülés napirendi pontjaira. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ 2016. évi villamos energia szállítás 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

2./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ 2016. évi villamos energia szállítás 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

Pál Józsefné polgármester: Az MVM Partner Zrt-vel kötött villamos energia szállítási 

szerződésünk egy évre szól, 2015. december 31-én lejár. Több helyről kértünk árajánlatot, de 

csak az MVM Partner Zrt-től kaptunk. Az ajánlattevő a közvilágításhoz nettó 13,20 Ft/kWh 

áron, az intézményi felhasználáshoz pedig 15,19 Ft/kWh áron szállítaná a villamos energiát. 

Ezek az árak nem haladják meg a 2015. évi árakat. Az MVM Partner Zrt. árai az egyetemes 

szolgáltató árainál kedvezőbbek. Az elmondottak alapján javaslom, hogy 2016. évre 

vonatkozóan a közvilágítás és az intézményi villamos energia szállítás tekintetében az MVM 

Partner Zrt. ajánlatát fogadjuk el és kössük meg az ajánlattevővel a villamos energia szállítási 

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

 

30/2015. (XII. 14.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Képviselő-testülete elfogadja az MVM Partner ZRT. 2016. 

évre vonatkozó villamos energia szállítására tett ajánlatát, mely szerint 2016. 

január 1. és 2016. december 31. közti időszakban a közvilágításhoz nettó 

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

15,19 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: 2015. december 31. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

               Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

 

2./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Törvényi előírás, hogy az önkormányzat éves belső ellenőrzési 

tervét a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagyni, így a 2016. évi belső 

ellenőrzési tervünk jóváhagyását 2015. december 31-ig kell megtennünk. A témával 

kapcsolatos előterjesztés elkészült, amit megkaptunk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Murarátka Község Önkormányzata belső ellenőrzési 

feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás útján gondoskodik. Az 

1 fő belső ellenőr a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál kerül alkalmazásra, felette a 

munkáltatói jogokat személyem gyakorolja. A jövő évben Murarátkán a Start program keretén 

belül 2015. évben végrehajtott eszközbeszerzések ellenőrzése történne meg. Az ellenőrzés 

célja annak megvizsgálása, hogy a program során végrehajtott eszközbeszerzés a hatósági 

szerződésben meghatározott feltételek szerint történt-e. A szabályszerűségi és pénzügyi 

ellenőrzés lefolytatására 2016. április hónapjában kerülne sor.  

 

Pál Józsefné polgármester: A szabályoknak megfelelően igyekszünk eljárni, így bízom benne, 

hogy a belső ellenőr mindent rendben fog találni. Javaslom az önkormányzat 2016. 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: 
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31/2015. (XII. 14.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 14.20 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


