
J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. március 7-én 17,00 órakor tartott rendes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 
 
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Gerencsér Jenő és Grózner Tiborné képviselők  
 
Igazoltan távol maradt: Mészáros Attiláné alpolgármester és Kovács Tibor képviselő 
 
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra pénzügyi 
osztályvezető, Simonyai Imre építéshatósági és műszaki osztályvezető 
 
Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai 
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
    
Javasolt napirendi pontok: 
 
1./ Zajk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
 
2./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
 
3./ Szociális ügyek 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1./ Zajk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
      
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bagladi Róbert polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy 
ismertesse a 2012. évi költségvetésünk módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: A költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig december 31-ei hatállyal módosítani lehet a költségvetési rendeletet. A 2012. évi 
költségvetés utolsó módosítása félévkor volt. A mostani módosítással a költségvetés bevételi 
és kiadási főösszege a módosított előirányzathoz képest 8706 eFt-tal növekszik, így a 
főösszegek 63825 eFt-ra változnak. A faállomány értékesítéséből jelentős bevétel, 4832 eFt 
származott, amivel az intézményi működési bevételek előirányzatát növeltük. A kedvező 
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iparűzési adó teljesítés miatt az előirányzat 238 eFt-tal került megemelésre. A szociális 
feladatok kiegészítő állami támogatására 3088 eFt-tal többet kapott az önkormányzat a 
tervezettnél. 398 eFt érkezett a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 
finanszírozására és a közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott falugondnok 
bérkompenzációjára. A közmunkaprogramra 150 eFt-tal többet kaptunk, mint amivel 
számoltunk. A bevételek teljesítéséhez kapcsolódnak a kiadási előirányzatok korrekciói is. A 
közfoglalkoztatottak személyi juttatásai alul lettek tervezve, itt emelni kellett az 
előirányzaton. A dologi kiadások esetében az előirányzat 3476 eFt-tal történő növelése volt 
szükséges. A segélyek előirányzata 73 eFt-tal csökkent. A beruházások előirányzata 27 eFt-tal 
került megemelésre a szalonnasütő építése miatt. Szerencsére tartalékba tudtunk helyezni több 
mint 2,7 millió forintot, amivel a 2013-as évet nyitni lehet.  
 
Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. 
Javaslom a 2012. évi költségvetésünk módosításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti 
megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1/2013. (III. 8.) önkormányzati  r e n d e l e t: 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (III. 8.) önkormányzati 
rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja. 

 
 
2./ Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
 
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bagladi Róbert polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt a 2013. évi 
költségvetés tervezetének ismertetésére. 
 
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: A finanszírozás átalakult, feladatfinanszírozás 
váltotta fel a támogatásokat. Az önkormányzati törvény meghatározza a kötelező feladatokat, 
emellett azonban lehet önként vállalt feladat is. Az előterjesztés 13. oldalán felsorolásra 
került, hogy mely feladatai ellátásához kap az önkormányzat pénzt az államtól. Számításaink 
szerint az idei évben 6 millió forinttal kevesebb pénz kap az önkormányzat, mint tavaly. A 
gépjárműadó 40 %-a marad csak helyben, nincs személyi jövedelemadó helyben maradó része 
és jövedelemkülönbség mérséklés sem. A 2013. évi költségvetésben nagyobb tétel a 
közfoglalkoztatás támogatása közel 22 millió forint összegben, ami magában foglalja az 
eszközbeszerzéshez és a bérekhez kapott hozzájárulást is. A 13. oldalon az első pont 
tartalmazza az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás összegét. A 
feladatra 5952 eFt-ot ad az állam, amit a letenyei hivatalnak át kellene adni. Az átadásra 
kerülő pénzösszeg nagysága az év folyamán még változhat. Az önkormányzat foglalkoztat 
falugondnokot és a könyvtárosi feladatokat is ellátó közalkalmazottat, de azt még nem tudjuk, 
hogy a megyei könyvtár a könyvtári feladatellátáshoz mennyivel fog hozzájárulni. A segélyek 
a tavalyi szinten kerültek tervezésre, a normatív ápolási díj és az időskorúak járadéka átkerült 
a járáshoz, ezek már nem is szerepelnek a költségvetésben. A beruházások esetében 76 eFt-ra 
még várunk a szalonnasütő megépítéséhez. Szerkezetében is változott a költségvetés, kötelező 
és önként vállalt feladatokra bomlik. Zajk Község Önkormányzata a tavalyi évet jól zárta, 
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pénzmaradvánnyal tudja kezdeni az évet. Az előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot 
is, mivel az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban külön határozatot kell hozni. Az 
önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésében, éven belüli likvid hitel 
felvétele csak átmeneti likviditási problémák kezelésére szolgálhat. Az önkormányzatok 
adósságot keletkeztető ügyleteihez néhány kivételtől eltekintve kormányzati hozzájárulás 
szükséges. Azt, hogy melyik adósságot keletkeztető ügylethez nem kell kormányzati 
engedély, az előterjesztés felsorolja. Az önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítani a saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Zajk Község 
Önkormányzata esetében nem tervezünk olyan fejlesztési célt, amely hitelfelvétellel járna, 
ezért kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy kérdés 
nem érkezett. Először a határozati javaslat elfogadásáról szavazunk. Javaslom az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatásával kapcsolatos határozati 
javaslat előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

7/2013. (III. 7.) számú h a t á r o z a t:  
 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 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. 
 

Megnevezés  Sor- 
szám 

 Tárgy- 
év 

2013.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  01 300 300 300 300 
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)  08 300 300 300 300 
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 150 150 150 150 
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 
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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) 

 27 150 150 150 150 

 
Határidő: féléves és éves beszámoló 
Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 
 

 
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
2/2013. (III. 8.) önkormányzati  r e n d e l e t: 
 
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2013. (III. 8.) önkormányzati 
rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a melléklet szerint 
megalkotja. 

 
 

3./ Szociális ügyek 
     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került 
felvételre. 
 
 
4./ Egyebek 
 
(A Zalka Máté utca elnevezésének megváltoztatási ügyéhez készített előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Bagladi Róbert polgármester: A Zala Megyei Kormányhivatal felhívta a figyelmünket arra, 
hogy a Zalka Máté utca elnevezése nem felel meg a hatályos törvényi előírásoknak, az utca 
elnevezését meg kellene változtatnunk. A közterület elnevezés képviselő-testületi hatáskör.  
 
Grózner Tiborné képviselő: Ha törvény előírja, hogy nem lehet az utca elnevezése Zalka Máté 
utca, akkor változtassuk meg az utcanevet. A lakosság bevonását az előkészítő eljárásba jó 
dolognak tartanám. 
 
Bagladi Róbert polgármester: A részleteket még át fogjuk beszélni, természetesen 
megkérdezhető a lakosság is. Egyéb észrevétel? Nem érkezett. Javaslom a határozati javaslat 
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 
11/2013. (III. 7.) számú h a t á r o z a t:  
 
1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben található Zalka 

Máté utca elnevezésének megváltoztatásával egyetért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zalka Máté utca nevének 
megváltoztatásával összefüggő előkészítő eljárást folytassa le és az új utcanév 
megállapításával kapcsolatos előterjesztést 2013. május 31-ig terjessze a Képviselő-
testület elé.  
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatáról a Zala 

Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 
 
 

Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel 
több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,15 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
                                                            
 
 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  
jegyző polgármester 

 
 


