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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Zajk községben 2013. december 11-én 17,30 órakor tartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 
 
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér 
Jenő és Grózner Tiborné képviselők, valamint 20 fő állampolgár  
 
Igazoltan távol maradt: Kovács Tibor képviselő 
 
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és 
építéshatósági osztályvezető 
 
Bagladi Róbert polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit idei közmeghallgatásunkon. A 
településünket érintő ügyekről szeretnék pár szót szólni, majd ezt követően megválaszoljuk a 
községünket érintő kérdéseket.  
Először is törvényi kötelezettségünknek tennék eleget, mely szerint a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja 
értelmében évente egyszer tájékoztatjuk a lakosságot Zajk község környezeti állapotáról. A 
bővebb írásos anyag megtalálható önkormányzatunk hirdetőtábláján, azonban néhány dolgot 
kiemelnék. Zajkon a földfelszínt és a levegőt szennyező gyárak, üzemek nincsenek, csupán a 
lakosság fával történő tüzeléséből következik légszennyezés. Nyári időszakban magas a 
levegő pollentartalma, hiszen sok a gondozatlan magánterület. A felszíni és felszín alatti vizek 
minősége jó, ezeket a műtrágyázás és permetezés csak kis mértékben szennyezi, nagyobb 
probléma a szennyvízcsatorna rendszer hiánya. 
Zajkon az önkormányzati utak, közművek állapota jó, az önkormányzat épületei rossz 
állapotban vannak, felújításra szorulnak, ezek közül a Polgármesteri Hivatal épülete a 
legsürgősebb. Műemlék és műemlék jellegű épület nem található községünkben. A 
közterületek karbantartása folyamatos, melyet egész évben végzünk közmunkásaink 
bevonásával, hivatali költségből.  
Településünkön nincs helyi természetvédelmi terület, a tájszerkezet jelentős részét erdők 
alkotják.  
A települési szilárd hulladék elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi a zalabéri hulladéklerakóba, 
melynek anyagi terheit a lakosság és az önkormányzat közösen viseli. Jelentős zaj- és 
rezgésforrás nincsen, egyedül az Erdészet erdőgazdálkodása miatt történő szállítás zavarhatja 
a lakosság nyugalmát. 
A továbbiakban az önkormányzat ügyeiről szeretnék rövidebb tájékoztatást adni. Az idei év 
gazdálkodása hasonlóan az előző évekhez, a kevés állami normatíva miatt szegényes, de 
képviselőtársaimmal továbbra is igyekszünk költséghatékonyan, takarékosan működni. A 
2006-os év 30 milliójához képest idén már jóval 50 millió Ft felett jár költségvetésünk, hiszen 
több feladatot vállalunk, és a lehetőségekhez mérten igyekszünk ezt a lakosság javára 
fordítani. Továbbra is óriási probléma a magas munkanélküliség, melyre gyógyír, hogy idén 
március 1-től december 31-ig 21 helybeli közmunkás felvételére nyertünk pályázatot 100 %-
os állami támogatással, kb. 26 millió Ft összegben. Ezt még tetőzi, hogy a Start 
közmunkaprogram mellett további 9 fő részére nyertünk foglalkoztatást a téli 
közmunkaprogramban. Ezek a dolgozók november 1-től 2014. április 30-ig kaptak szerződést, 
bár jelenleg tanfolyamra járnak, az ő költségeiket is 100 %-ban megkapjuk. Számomra külön 
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öröm, hogy ez jelenleg 30 fő foglalkoztatását jelenti, ami egy 250 fős faluban egyedülálló az 
önkormányzat részéről. Bár mindezek mellett még mindig van 10-15 fő foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő segélyezettünk, de bízom benne, hogy kormányunk 
hamarosan kihirdeti a jövő évi közfoglalkoztatást, és hasonló számban tudunk lehetőséget 
adni munkára, egyszóval megélhetésre. 
Az idei évben önkormányzatunk két nagyobb programot szervezett, az egyik a 
„Kapunyitogató” című rendezvény volt nyáron, amely egy nagyon színes és minden 
generációnak szórakozást jelentő rendezvény volt, alacsony részvétellel. A másik a Mikulás 
nap, melynek során 39 gyermeknek hozott ajándékot a Télapó. 
Továbbra is él a lehetőség azon nyugdíjasok számára, akik a szociális étkeztetésben 
szeretnének részt venni, hogy a Kolping letenyei otthonából nagyjából havi 10 ezer forintért 
napi szinten kétfogásos meleg ebédet kapjanak, amit faluautónk szállít ki az igénylőknek. 
Jelenleg 9-en élnek ezzel a lehetőséggel Zajkon. 
Önkormányzatunk továbbra is részt vesz az e-Magyarország programban. Nemrég két 
számítógépre pályáztam több mint fél millió forint értékben. A gépek megérkeztek, azokat a 
Könyvtárban tudják használni a másik két gép mellett péntek és szombati napokon a nyitva 
tartás alatt 15,00 órától 19,00 óráig. A program keretében akár községünkben is lehetőség 
nyílna ingyenes tanfolyam végzésére, idegen nyelv vagy informatika tanulására, mindehhez 
csupán 15 fő érdeklődő kellene, akik a tanfolyam végén államilag elismert oklevelet 
kaphatnak, amennyiben sikeres vizsgát tesznek. 
Idén decemberben lejár faluautónk 10 éves kötelezettségvállalása, ezért beadtuk 
pályázatunkat egy új autóra, melyet remélem, hogy megnyerünk és ezzel is tovább 
szolgálhatjuk a lakosság kényelmét, lehetőségeit. Lehetőség van személyszállításra, ezzel 
kapcsolatban csak egy kérésünk van, ami eddig is volt, hogy többen szervezkedjenek össze, 
ha programra, bevásárlásra, esetleg orvosi vizsgálatra szeretnének menni. 
Továbbra is jó a kapcsolatunk a Zajk Polgárőr Egyesülettel és a Zajk Fejlődéséért 
Egyesülettel. A polgárőrök folyamatosan részt vesznek a helyi nyugalom, biztonság 
fenntartásában, természetesen törvényes keretek között, a Rendőrség munkáját segítve. A 
Zajk Fejlődéséért Egyesület tagjai a nyári program keretében vállaltak kiemelkedő munkát, itt 
szeretném megköszönni mindkét egyesület tagjainak a példamutató viselkedést, a község 
segítését. 
Kérem a lakosságot, hogy a jövőben is működjenek együtt önkormányzatunkkal, a 
rendeleteket, törvényeket tartsuk be, hiszen minden ilyen szabályozás alapja és fő célja a 
közösségi együttélés elősegítése. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
(A település környezeti állapotáról szóló lakossági tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Szakály József Csaba: A tüzeléssel kapcsolatban van problémám. Hétfőnként a település 
füstben áll. Nem tartom helyesnek azt a rendelkezést, hogy csak heti egy nap lehet a kerti 
hulladékot és az avart elégetni. Az önkormányzatnak szabad más napokon is tüzelni, ez 
diszkriminatív.  
 
Bagladi Róbert polgármester: A rendelet azért került megalkotásra, hogy ne mindenki akkor 
tüzeljen, amikor akar. Kezdetben heti két nap volt megjelölve tüzelésre, most heti egy napon, 
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hétfőn lehet égetni. Az önkormányzat biztosan nem tüzel más napon, csak hétfőn. A 
rendeletben az önkormányzat sem kivétel a tüzelési napot illetően. 
 
Nagy Gézáné: Jó, hogy csak egy napon lehet égetni, legalább tudom, hogy mikor ne rakjam ki 
a ruhákat száradni az udvarra. 
 
Szakály József Csaba: Majd értesítem Polgármester Urat, ha az önkormányzat tüzel, és nem 
hétfő van. Az a problémám, hogy az önkormányzat összevissza éget. A jövőben fel fogom 
jegyezni az időpontokat. 
 
Bagladi Róbert polgármester: A jövőben még jobban odafigyelünk a tüzelésre, bár eddig is 
betartottuk az előírásokat. 
 
Balassa Gábor: A Kozári birtok melletti árokrész mikor lesz kitakarítva? A közmunkások azt 
mondták, amíg sár van, addig nem csinálják. A meglátásom az, hogy még a hó előtt ki kellene 
takarítani az árkot. 
 
Bagladi Róbert polgármester: A nyáron kitisztítottuk a kérdéses árkot, de az eső a hordalékot 
visszamosta. Ha nem lesz csapadék és tart a hidegebb idő, akkor kimegyünk és megcsináljuk 
a munkát. A patak is problémás, de a patak nem az önkormányzaté, ahhoz mi nem nyúlhatunk 
hozzá. 
 
Vadász János: Az önkormányzat részéről eladott erdővel van probléma. A fakitermelést végző 
vállalkozó nemcsak önkormányzati területen, hanem magánterületen is levágta a fát. Engem is 
kár ért. A vállalkozó azt mondta, hogy az önkormányzat kiméri a területeket. Ki felügyelte 
ezt, ki állíthatta volna meg a vállalkozót, hogy magánterületen ne vágjon fát? Az 
önkormányzat részéről le kellett volna állítani a termelést, amikor magánterületeket is vágtak. 
Az utakat is tönkretették, erre sem volt érdemleges intézkedés. A betonutat megtörték, az sem 
lett kijavítva. 
 
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Az önkormányzatnak vannak fásított 
területei. Az önkormányzat csak az ő területein lévő fát adta el. Szerződést kötöttünk a 
vállalkozóval, amiben le volt írva, hogy csak az önkormányzat területein vágja a fát és a 
területeket ő méreti ki, ha kárt okoz, vállalja érte a felelősséget. Az önkormányzat 
körültekintően járt el, a munkálatokat nem állíthatta le, az erdészeti hatóságtól a favágásra 
engedély volt, magánterületen pedig az önkormányzatnak nincs hatásköre. Az út 
helyreállítására van megállapodásunk, amit végre fogunk hajtani. Összetett a favágások 
problémája, mivel a területen négy vállalkozó is végzett egyszerre fakitermelést. 
 
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Bizonyítási eljárás során lehet csak a kárt bebizonyítani. A 
bíróságon kártérítési igényt nyújthat be, Ön helyett az önkormányzat nem járhat el. Önnek 
kell a bíróságon, vagy a rendőrségnél eljárást kezdeményezni. Felhívom a figyelmét arra is, 
hogy a bizonyítás Önt terheli, Önnek, mint károsultnak kell bebizonyítania, hogy ki okozta a 
kárt. 
 
Szakály József Csaba: A Zajki-hegyről levezető utat kiárkolták, így nem lehet azt használni. 
A bükkös alatti területről van szó. 
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Bagladi Róbert polgármester: Két helyen is kiárkolták a feljárót, de ez nem közút. 
Magánkézben van a terület, így az út is. 
 
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Nem térképes útról van szó, a 
földhivatalban nincs ott út nyilvántartva.  
 
Szakály József Csaba: 40 tonnás autók járnak az utakon. A józsefhegyi elágazástól a 
Cseresnyés kútig rossz az út.  
 
Bagladi Róbert polgármester: Állami útról van szó, nem önkormányzatiról. A közút 
kezelőjének jelzem a problémát. Súlymérésre is az állami közútkezelő jogosult. 
 
Varga Jánosné: A ravatalozó környékét rendbe kellene tenni. 
 
Bagladi Róbert polgármester: A jövő évben fogunk foglalkozni ezzel a problémával is. Ha 
lesz pályázat, akkor beadjuk a ravatalozó felújítására. További kérdés? Megállapítom, hogy 
nem érkezett. Mivel több hozzászólás nincs, a közmeghallgatást 18,30 órakor bezárom. 
Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert 
jegyző polgármester 

 


