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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-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./ Háziorvosi rendelő felújításának kivitelezési munkáira kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok  

     elbírálása 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési  

     támogatására az önkormányzat működőképességének megőrzésére („MÜKI”) 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

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./ Háziorvosi rendelő felújításának kivitelezési munkáira kiírt pályázatra beérkezett  

     ajánlatok elbírálása 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton 4 016 604,- Ft-ot 

nyertünk a háziorvosi rendelő felújítására. A beruházás megvalósításához önerőt is vállaltunk 

5 %-os mértékben. Ezen összegek felhasználásával el tudjuk végezni a tervezett munkákat. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A projekt keretében a Murarátka, 

Liliom utca 1. szám alatt található orvosi rendelő belső felújítása és átalakítása kerül 
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megvalósításra. Kicserélésre kerülnek a burkolatok, a nyílászárók, továbbá megtörténik az 

akadálymentesítés. Három vállalkozást kerestünk meg ajánlattétel céljából a munkák 

elvégzése érdekében. Az ajánlattételre felkért vállalkozások a Szabau Invest Kft., a Grasal 

Kft. és az SZ.T.T.A. Kft. voltak. A Szabau Invest Kft. 4 572 354,- Ft-ért, a Grasal Kft. 

4 228 004,- Ft-ért, az SZ.T.T.A. Kft. pedig 4 674 144,- Ft-ért vállalná a felújítási és átalakítási 

munkák elvégzését. Az árajánlatok értékelésre kerültek. Mindhárom ajánlattevő megfelelt az 

alkalmassági feltételeknek. Kizárási ok nem merült fel egyik ajánlattevővel szemben sem. Az 

ajánlatok mindegyike határidőben megérkezett és az ajánlatok az ajánlatkérésnek, illetve a 

műszaki specifikációnak megfelelően kerültek megadásra, tartalmuk azonos. Mindhárom 

ajánlat érvényes. Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás volt. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Grasal Kft. adta, ezért javasoljuk, 

hogy nyertes ajánlattevőnek a Grasal Kft. kerüljön kihirdetésre.    

 

Pál Józsefné polgármester: A beruházás megvalósítására a fedezet biztosított a pályázati 

támogatásból és a 2015. évi költségvetés dologi kiadásai terhére, ezért javaslom, hogy a 

Grasal Kft. ajánlatát fogadjuk el a háziorvosi rendelő felújításának kivitelezési munkái 

elvégzésére az ajánlata szerinti vállalási árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

23/2015. (IX. 21.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Murarátka, 

Liliom u. 1.) a Murarátka, Liliom utca 1. szám alatti háziorvosi rendelő 

felújításának kivitelezési munkái elvégzésére a Grasal Kft. (8861 Szepetnek, 

Királyi P. u. 2/d.) ajánlattevő ajánlatát fogadja el bruttó 4 228 004,- Ft vállalási 

árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert bruttó 4 228 004,- Ft vállalási 

árral a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

A felújítási munkák költségeinek fedezete 4 016 604,- Ft erejéig a 

Belügyminisztériumtól elnyert támogatásból, 211 400,- Ft önrész erejéig pedig 

Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének dologi kiadásai 

terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati  

     költségvetési támogatására az önkormányzat működőképességének megőrzésére  

     („MÜKI”) 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pál Józsefné polgármester: Szeptember 30-ig van lehetőség pályázatot benyújtani a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A tavalyi évben 

sikeresen pályáztunk és az elnyert összeg hozzájárult likviditási helyzetünk stabilizálásához. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A pályázat benyújtása esetén a döntéshozatal legkésőbbi 

határideje 2015. december 20-a. A támogatás formája vissza nem térítendő, vagy 

visszatérítendő költségvetési támogatás, amelynek felhasználása meghatározott célhoz vagy 

feladathoz köthető. A jóváhagyott támogatásról és a feltételek teljesüléséről az önkormányzat 

köteles elszámolni. Az elszámolást a Magyar Államkincstár felé legkésőbb 2016. április 10-ig 

kell papír alapon megküldeni. A pályázati kiírásban konkrét célok és kizáró okok nincsenek 

felsorolva arra vonatkozóan, hogy ilyen támogatást mikor igényelhet a település, ezért a 

képviselő-testületi határozatnak elég arra vonatkoznia, hogy a képviselő-testület a támogatási 

igény benyújtásáról dönt. Folyamatban vannak a vis maior helyreállítások, amelynek van 

10%-os önrésze, valamint több nyertes pályázata is van az önkormányzatnak. A Letenyei 

Közös Önkormányzati Hivatal szakmai javaslata a pályázat benyújtása, mert az esetlegesen 

elnyert támogatás az önkormányzat likviditási helyzetét erősíti és a nyertes pályázatok biztos 

megvalósulását segíti elő.  

 

Pál Józsefné polgármester: Javaslom a rendkívüli támogatási igény benyújtását az 

önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért és így a kiosztott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

24/2015. (IX. 21.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet 1. 7. 

pont és a III.4. pont alapján rendkívüli támogatás iránti igényt nyújt be 

működőképességének megőrzése érdekében. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 14,30 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


