Jegyzőkönyv

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. május 9-én 16,00 órakor tartott rendes
üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér
Jenő, Grózner Tiborné és Kovács Tibor képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra pénzügyi
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az öt
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 zárszámadása, a
pénzmaradvány megállapítása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
3./ Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
4./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Zajk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása,
a pénzmaradvány megállapítása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat 2012. évben 64193 eFt bevételt
ért el, míg a kiadások 58872 eFt-ot tettek ki. Az intézményi működési bevételek 6058 eFt-ra
teljesültek, amelyből a legjelentősebb tétel a faállomány értékesítése volt. Az iparűzési adó az
előirányzathoz képest majdnem a duplájára teljesült. 7,5 millió forinttal több állami
támogatást kapott az önkormányzat a tervezetthez képest a segélyekhez való állami

hozzájárulás miatt. 25389 eFt volt a működési célú támogatás összege, ebből több mint 24
millió forintot tett ki a közfoglalkoztatás támogatása. 600 eFt érkezett a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulástól a mozgókönyvtári feladatokra. A takarékos gazdálkodás és a
faállomány értékesítése miatt az önkormányzat tudott pénzt lekötni, jelentős összegű
pénzmaradvány maradt. A kiadásoknál a személyi juttatások kifizetése a tervnél alacsonyabb
összegben teljesült, mivel a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma a tervezettnél kevesebb volt. A
dologi kiadások 96,9 %-ra teljesültek. Segélyekre 11 millió forint került kifizetésre, ami
alacsonyabb a 2011. évi összegnél. Az önkormányzat 4,4 millió forintot fizetett Letenyének
az igazgatási feladatok ellátásáért. A beruházások között 1300 eFt került felhasználásra
eszközbeszerzésre a Start közmunka keretén belül, a szalonnasütő építésére pedig 116 eFt lett
fordítva. 5320 eFt a helyesbített pénzmaradványa az önkormányzatnak.
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2013. (V. 10.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a
melléklet szerint megalkotja.

2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás útján
gondoskodik önkormányzatunk a belső ellenőrzés ellátásáról. 2012. évben két ellenőrzést
folytattak le a belső ellenőrök.
Mészáros Attiláné alpolgármester az ülésteremből 16,20 órakor távozott.
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat 2012. évre elfogadott éves
ellenőrzési tervében a házipénztár, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak, valamint a
kapcsolódó számviteli nyilvántartások felülvizsgálata szerepelt. Ezen kívül a Társulás
munkatervében még meghatározásra került a mozgókönyvtári támogatás felhasználásának
ellenőrzése. Mindkét ellenőrzés megvalósult és csak a pénzkezeléssel kapcsolatban tárt fel
apróbb hiányosságokat a belső ellenőr.
Bagladi Róbert polgármester: Mészáros Attiláné kiment az ülésteremből, de a képviselőtestület 4 jelenlévő taggal így is határozatképes. Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulásban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2012. évben végrehajtott
belső ellenőrzések teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
12/2013. (V. 9.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulásban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2012. évben
végrehajtott belső ellenőrzések teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Mészáros Attiláné alpolgármester 16,25 órakor az ülésterembe visszatért.
Bagladi Róbert polgármester: Alpolgármester Asszony ülésterembe való visszatérésével a
képviselő-testület ismét teljes létszámban van jelen az ülésen.

3./ Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Évről-évre tárgyaljuk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült anyagot. Az átfogó értékelés támogatásokról, zajki ellátott
gyermekekről tartalmaz adatokat. Helyileg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Letenyén a volt Kistérségi Iroda épületében található, 2 fő családgondozó jár ki Zajkra. A
Gyermekjóléti Szolgálat tavaly 50 000 Ft-ot adott gyermekprogramok szervezésére, idén
200 000 Ft-ot kapunk ugyanerre a célra. Az anyag alapos és részletes, ezért javaslom a 2012.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
13/2013. (V. 9.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg
a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
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4./ Egyebek
Bagladi Róbert polgármester: A Zala Megyei Kormányhivataltól még márciusban érkezett
megkeresés a Zalka Máté utca nevének megváltoztatása ügyében. Tudjuk, hogy az utcának
törvényi előírások miatt új nevet kell adnunk. A falu történetéből kiindulva a Zichy család
valamelyik tagjáról kellene elnevezni az utcát. A Zichyek voltak a falu urai, így az utca
nevének lenne kötődése Zajkkal.
Grózner Tiborné képviselő: Gondolni kell arra is, hogy az utca nevét le is kell írni és ki is kell
mondani. A Zichy nevet nehéz leírni és kimondani, de a falu története miatt jónak tartom a
javaslatot.
Kovács Tibor képviselő: Iskola utca is lehetne az új név.
Mészáros Attiláné alpolgármester: Jó az Iskola utca név, mert régen az utca elején volt az
iskola. Ez is kötődik a faluhoz, annak életéhez.
Grózner Tiborné képviselő: Az Iskola utca elnevezést tudom támogatni.
Bagladi Róbert polgármester: A javaslat nekem is tetszik. Le tudják írni, könnyen
megjegyezhető. Az Iskola utca nevet teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a
Zalka Máté utca nevét Iskola utca névre változtassuk meg, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
14/2013. (V. 9.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben található Zalka
Máté utca (Zajk 211/1 hrsz) elnevezését Iskola utca elnevezésre változtatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
utcanévváltozással kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Bagladi Róbert polgármester: A szemétszállítási díjjal kapcsolatos tudnivalók ismertetésére
felkérem dr. Keresztesi Tímea jegyzőt.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Zala-Depo Kft. megküldte a szokásos éves
szerződésmódosítási javaslatát, amely 4,2 %-os emelést tartalmaz. 2013. január 1-jétől nem az
önkormányzat állapítja meg rendeletben a szemétszállítási díjakat, ez a hatásköre megszűnt. A
mi rendeletünkben ugyan még vannak díjmegállapításra vonatkozó rendelkezések, de ezeket
hatályon kívül kell helyeznünk. A szolgáltatóval 2007. évben került megkötésre a
közszolgáltatási szerződés, amelyben az van, hogy a szolgáltató az önkormányzatnak számláz,
feléjük az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltatás díját. Első körben megpróbáljuk kérni a
közszolgáltatási szerződés módosítását oly módon, hogy a közszolgáltató közvetlenül a
lakosságtól szedje be a díjakat. Ha ez nem sikerül, akkor az önkormányzatnak el kell
gondolkodnia a kommunális adó bevezetésén.
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Bagladi Róbert polgármester: Megvárjuk hogyan reagál a Zala-Depo Kft. a
szerződésmódosítási javaslatra és ezt követően visszatérünk a témára.
Kérdés, észrevétel az „Egyebek” napirendi pont alatt? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel
nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,05 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Bagladi Róbert
polgármester
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