Jegyzőkönyv

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. július 3-án 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
Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslom, az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg
mai ülésünkön a következő módosításokkal: 2. napirendi pontként vegyük fel a „Muramenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása” című napirendi pontot, aztán ezt kövesse a meghívó szerint következő három
napirendi pont tárgyalása, majd az „Egyebek” napirendi pont elé még vegyük fel a „Szociális
ügyek” napirendi pontot is. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
2./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
4./ Letenyei Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetése
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
6./ Szociális ügyek
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
7./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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1./ A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Felkérem dr. Keresztesi Tímea jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései alapján alakult
meg 2004. évben a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás. Ezt a törvényt hatályon
kívül helyezték, új törvény van, ezért a régi megállapodást felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat megtörtént, eredményeképpen az elnökválasztás folyamata leegyszerűsödik,
rögzítésre került, hogy csak egy alelnök választható és a Társulás által ellátott feladatok is
változtak. A Társulás nem lát el köznevelési, mozgókönyvtári és közművelődési, valamint
szociális feladatokat. Amit ellát az a belső ellenőrzés, az egészségügy terén az ügyeleti ellátás,
területfejlesztés, helyi közlekedés, helyi közút fenntartása, fejlesztése, valamint a
közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése feladatok. E két utóbbi együttműködési terület
meghagyását azért tartjuk célszerűnek, mert vannak olyan beszerzések, pályázatok, ahol
településeink együttesen, kistérségi szinten hatékonyabban, költségkímélőbben tudnak
fellépni, mint egyenként. Cél volt, hogy a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálatot integráljuk a Társulásba, de ezt a Társulási Tanács elvetette. A megállapodás
egyszerűbb lett. A döntéshozatalnál az egy település egy szavazat marad. A Társulási
Megállapodás bármikor módosítható és a Társulás is bármikor megszüntethető. A
Társuláshoz csatlakozni, abból kiválni év elejével lehet. A Társulás munkaszervezeti
feladatait a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Változik a Társulás elnevezése is,
az új név Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás lesz.
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom,
hogy nem érkezett. Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási
Megállapodásának előterjesztés szerinti jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
16/2013. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt
szabályoknak megfelelően elkészített, Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi
Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-i hatállyal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
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2./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(A társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Döntenünk kell a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról is.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Zajk Község Önkormányzata tagja a Muramenti Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jogi személyiség nélküli önkormányzati társulásnak,
amely Tótszerdahely központtal működik. Ennek a társulásnak a keretein belül a családsegítés
és a gyermekjóléti szolgáltatás kötelező önkormányzati feladatok ellátása történik. A társulást
jogi személyiségű társulássá kell átalakítani, mert e két feladat ellátására a társulási forma
előnyösnek látszik. A feladatellátás szervezete és módja nem fog változni, a társulás azonban
új nevet kap. A társult önkormányzatok eztán is közösen tartják fenn a Muramenti
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezésű intézményt. Nem tartom igazán
jónak, hogy a közösen fenntartott intézmény tekintetében az irányítási jogokat Tótszerdahely
Község Önkormányzata gyakorolja, de ez nem jogellenes, ez ügyben a megállapodást
bármikor lehet módosítani. A közösen fenntartott intézmény a feladatellátásra szakmai
szempontból alkalmas.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal
történő elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
17/2013. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § szerinti
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítására, e feladatai minél hatékonyabb ellátására létrehozott társulás társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Bagladi Róbert polgármester: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felülvizsgált
társulási megállapodását megkaptuk, azt áttanulmányozhattuk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Ennek a társulási megállapodásnak a felülvizsgálatát is a Mötv.
hatálybalépése tette szükségessé. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak 282
önkormányzat a tagja. A társulás működése egyszerűsödött, a megállapodás rövidebb lett a
korábbinál. Itt is csak egy alelnök lehet, az Operatív Tanács elnevezése változott, a jövőben
bizottságként funkcionál. Visszakerült a megállapodásba, hogy a hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződés megkötésének joga az önkormányzatoké. Ez a rendelkezés Zajkot
jelenleg nem érinti, mert 2017-ig érvényes szerződése van a Zala-Depo Kft-vel. A társulási
megállapodásban semmi törvénysértő nincs. A társulást az uniós támogatások miatt még jó
ideig fenn kell tartani.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
18/2013. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető

4./ Letenyei Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetése
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Az előterjesztést megkaptuk, Jegyző Asszonyt kérem fel az
ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A köznevelési törvény változása miatt 2013. január 1-je után
iskola fenntartását nem láthatja el önkormányzati társulás. Óvoda fenntartása továbbra is
lehetséges társulási keretek között, de ezt nem látjuk célszerűnek. Egy jogi személyiségű
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társulás fenntartása sok többletmunkát jelentene. A jelenlegi finanszírozási rendszerben plusz
forrás sem jár a társulási fenntartásban működő intézmények után. Zajk az óvodai feladatok
ellátására köthet feladat-ellátási szerződést Letenye Város Önkormányzatával. A feladatellátási szerződés megkötésével az óvoda felvételi körzethatárai nem változnak, a Letenyei
Hóvirág Óvoda kötelező felvételi körzete Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések
közigazgatási területe marad.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom, hogy a Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás
megszüntetésével értsünk egyet és fogadjuk el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
19/2013. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t:
Zajk
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Letenye
Intézményfenntartó Mikrotársulás 2013. június 30. napjával történő
megszüntetésével egyetért.
A
Képviselő-testület
a
Letenye
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
megszüntetésére vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Letenye Város
Önkormányzatával az óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási
megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: megszüntető megállapodás aláírására azonnal
feladat-ellátási megállapodás beterjesztésére: 2013. július 31.
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(A Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Elkészült önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése és elfogadása
kötelező az önkormányzatok számára. Július 1-je után az önkormányzat csak akkor pályázhat
uniós forrásra, ha rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A Helyi Esélyegyenlőségi
Program formája és tartalma kötött, jogszabály mondja meg, hogy mit kell tartalmaznia. Sok
statisztikai adat található benne, amelyek összegyűjtése időigényes volt. A dokumentumot
évente felül kell vizsgálni, aktualizálni kell a benne lévő adatokat.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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20/2013. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

6./ Szociális ügyek
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.

7./ Egyebek
Bagladi Róbert polgármester: Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól alkottunk
önkormányzati rendeletet. A helyi szabályozás szerint hétfői napon égethet magánszemély és
jogi személy is. Ez a lakosságnak jó, de az önkormányzatnak nem elég. A heti egy nap égetési
lehetőség az időjárás miatt gondot okozhat nekünk.
Grózner Tiborné képviselő: 20 fő közfoglalkoztatott meg tudja oldani az égetést egy nap alatt.
Ahol égetni szoktak, a hegy alatti rész, különben sem belterület.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A rendelet hatálya a település egész közigazgatási területére
kiterjed. A képviselő-testület módosíthatja a rendeletét, hogy az egy nap égetési lehetőség
csak a belterületre vonatkozik. Végig kell gondolni, mit szeretne a testület, akkor elő tudjuk
készíteni a rendelet módosítását.
Kovács Tibor képviselő: Lehet az avarból komposztot készíteni, akkor nem kell égetni.
Grózner Tiborné képviselő: Nem javaslom a rendelet módosítását, mert ha több napon
engedélyeznénk az égetést, akkor azt nem tudnánk betartatni a lakossággal. A komposztálás a
jó megoldás.
Bagladi Róbert polgármester: Az érveket elfogadom, rendeletmódosítás nem lesz.
Megpróbáljuk úgy ütemezni feladatainkat, hogy a szükséges égetés a hétfői napokon
megtörténjen. A komposzt készítésének lehetőségét is megvizsgáljuk önkormányzati szinten.
Grózner Tiborné képviselő: Ha a közfoglalkoztatottak az út mellett nyírják a füvet, akkor kell
egy palánk, ami felfogja a felverődő köveket. A kaszálásnál kicsapódó kövek kárt okozhatnak
az autókban.
Bagladi Róbert polgármester: Gondoskodni fogunk a palánkról. Szeretném megkérdezni
Jegyző Asszonyt, hogy mint önkormányzat mit tehetünk azok az emberek ellen, akik
lejáratják a falut, becsületsértő módon viselkednek velünk szemben?
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat, mint jogi személy, véleményem szerint nem
tehet becsületsértésért feljelentést. Amit tehet, hogy a jó hírneve megsértése miatt indít
polgári peres eljárást. Ekkor az önkormányzatnak kell bizonyítania, hogy valóban
megsértették a jó hírnevét és különféle lehetőségek vannak, hogy mit kérhet megállapítani,
például kártérítést vagy nyilvános bocsánatkérést. Az egyes személyek, akiket megsértenek,
ők tehetnek feljelentést becsületsértés, vagy rágalmazás miatt, ezek az eljárások azonban
mindig magánindítványra indulnak el. Akik megsértve érzik magukat, azok tudnak
feljelentést tenni, nekik ez javasolható. Az még lehetséges, hogy a testület elítéli ezt a
lejáratást testületi határozat formájában, de ennek jogi következménye nincs, hogy esetleg
visszatartó ereje lenne-e, azt nem tudjuk.
Bagladi Róbert polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Az érintett személyeket tájékoztatni
fogom a lehetőségeikről. Ha a helyzet nem javul, akkor visszatérünk még erre a témára.
További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk
nincs, az ülést 17,30 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Bagladi Róbert
polgármester
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