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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 6-án 10,00 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, 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 4 tagja az 

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

ülésről. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ Tulajdonosi hozzájárulás a KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretében a Muraszemenyei  

     Általános Iskola épületén történő fejlesztési beruházás megvalósításához  

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1./ Tulajdonosi hozzájárulás a KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretében a Muraszemenyei  

     Általános Iskola épületén történő fejlesztési beruházás megvalósításához  

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

  

(A megkeresés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Murarátka Község Önkormányzata 15/100 arányban tulajdonosa a 

Muraszemenye 1006 helyrajzi számú Muraszemenyei Általános Iskolának. Az iskola külső 

szigetelésének elvégzésére és a nyílászárók cseréjére pályázatot kíván benyújtani a fenntartó 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A pályázat benyújtásához az ingatlanban 

tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A 

Zalaegerszegi Tankerület igazgatójának levele szerint a tulajdonos önkormányzatokat a 

pályázat szempontjából semmilyen anyagi hozzájárulás nem terheli. Ha nyer a pályázat, akkor 

a Muraszemenyei Általános Iskola mellett a baki és a zalalövői általános iskolák 

épületenergetikai fejlesztése is megvalósulhat. Javaslom, hogy a kiosztott határozati javaslat 

szerint járuljunk hozzá és támogassuk a Muraszemenyei Általános Iskola épületén a 
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fejlesztési beruházás megvalósítását. Kérem, aki javaslatommal egyetért és a határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

18/2015. (VIII. 6.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és 

támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Letenyei Tankerülete által 

fenntartott és működtetett Muraszemenyei Általános Iskola (8872 

Muraszemenye, Béke utca 10., Muraszemenye 1006 helyrajzi szám) épületén – 

amely ingatlan Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Murarátka és 

Szentmargitfalva községek önkormányzatainak közös tulajdonában áll – a KEOP-

2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Göcsej Kapuja Bak Általános 

Iskola, Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és 

Muraszemenyei Általános Iskola és Óvoda épületeinek energetikai 

korszerűsítése” című projekt keretében történő fejlesztési beruházás 

megvalósítását. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a 

tulajdonosi nyilatkozatot a polgármester aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,20 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


