Jegyzőkönyv

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. december 11-én 16,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér
Jenő és Grózner Tiborné képviselők
Igazoltan távol maradt: Kovács Tibor képviselő
Meghívottként megjelent: Vitovszki János őrsparancsnok, Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál
Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális 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 4 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./ Rendőrség 2013. évi beszámolója
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
3./ Beszámoló a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
4./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
5./ Pályázat benyújtása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
6./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Rendőrség 2013. évi beszámolója
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
(A rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Bagladi Róbert polgármester: Felkérem Vitovszki János őrsparancsnok urat a beszámoló
megtartására.
Vitovszki János őrsparancsnok: Először a rendőrőrs egész illetékességi területére vonatkozó
bűnügyi és közbiztonsági helyzetről szólnék, majd úgy térnék rá a zajki adatokra.
Jó, hogy összességében az egész terület bűnügyi helyzete javult, bár a vagyon elleni
cselekmények száma nőtt. 2012. évben a bűncselekmények számát növelő tényező volt, hogy
egy gépkocsiból lopás, vagy pénztárcalopás bűncselekményhez további öt-hat bűncselekmény
kapcsolódott. 2013. évben jogszabályváltozás miatt, ha például az ellopott pénztárcában
okirat is volt, az csak egy bűncselekménynek számít, a lopás minősített esete. A beutazás és
tartózkodás tilalma február hónaptól már nem bűncselekmény, hanem szabálysértés. A
személy elleni bűncselekmények száma nőtt, mert sajnos sokan csak erőszakkal tudják a
konfliktusokat megoldani. A zaklatás vétség szinten mozog, a közrend elleni cselekmények
száma csökkent. A településsoros táblából a beszámoló 7. oldalán látható, hogy
településenként hogyan alakult a tudomásra jutott bűncselekmények száma. Zajkon 2013.
évben 20 bűncselekményt követtek el, míg 2012. évben ez a szám 7 volt. A bűncselekmények
elkövetésének dinamikája az év során hullámzó volt. Az év alacsony bűnelkövetési számmal
indult, azonban január hónaptól nagymértékű növekedés volt megfigyelhető szeptember
hónapig. A nyomozási eredményesség 60 % közelében van. A közrendvédelmi tevékenység
során az elfogások, előállítások száma nőtt, hatékony volt a munkánk. Az előállítások száma a
fiatalkorúak miatt nőtt, sokszor kell csellengő fiatalokat visszaszállítanunk az intézetekbe. A
szabálysértési feljelentések száma is csökkent, a helyszíni bírságolás lehetőségével is éltünk
ott, ahol ezt a törvény megengedi. A szabálysértéseknél a gyorshajtások miatt magas a
helyszíni bírságok száma, de ez a szám is csökkent 2013-ban. Úgy gondolom, a közlekedési
fegyelem javult, csökkent a sebességtúllépések száma. A közlekedésbiztonsági helyzetről
elmondható, hogy csökkent a súlyos sérüléssel járó balesetek száma, egy haláleset volt az őrs
illetékességi területéhez tartozó közutakon. A Rendőrség kapcsolata a Letenyei Járási
Hivatallal, a helyi önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel jó, az együttműködés
eredményes és folyamatos.
Zajk településen a tavalyi évhez viszonyítva jelentősen nőtt a tudomásunkra jutott
bűncselekmények száma. Ezen belül a közrend elleni és a vagyon elleni cselekmények száma
nőtt. A súlyosabb bűncselekmények közül egy esetben történt rablás a településen. A 20
bűncselekményből 13 volt tulajdon elleni. A legtöbb bűncselekményt Józsefhegyen követték
el. A bűnesetek magas száma miatt fokoztuk Zajkon a rendőri jelenlétet. A végrehajtott
intézkedések részben eredményre vezettek, a vagyon elleni cselekmények sorozat jelleggel
történő elkövetése megszakadt. A közlekedésbiztonsági helyzet a településen jónak
mondható, sem személyi sérüléssel, sem anyagi kárral járó közlekedési baleset nem történt.
Összességében elmondható, hogy Zajk község bűnügyi és közbiztonsági helyzete romlott,
hiszen nőtt a bűncselekmények száma, azonban jelentős volt az eredményesen befejezett
nyomozások száma is.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Grózner Tiborné képviselő: Többször előfordult, hogy a Kistolmács felől érkezők a
józsefhegyi kereszteződésnél nem veszik figyelembe az „Elsőbbségadás kötelező” táblát és
ezzel balesetveszélyt okoznak.
Vitovszki János őrsparancsnok: Köszönöm az észrevételt. Kollégáim a jövőben fokozott
figyelmet fognak fordítani erre a kereszteződésre.
Mészáros Attiláné alpolgármester: Nem lehetne, hogy Zajk-Józsefhegyen többet járjanak a
rendőrök, hiszen ott a legmagasabb a bűncselekmények száma?
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Vitovszki János őrsparancsnok: Megpróbáljuk fokozni a rendőri jelenlétet, de a problémát ez
önmagában nem fogja megoldani. Romlott a bűnügyi helyzet, de nőtt az eredményes
felderítések száma, eljárás alá vontuk azokat az embereket, akik a problémát okozták. Az
igazságszolgáltatás hajlik abba az irányba, hogy előzetes letartóztatást alkalmazzon. Változott
a Rendőrség ügyeleti rendszere is. Zalaegerszegen a főkapitányságon csörög a telefon, ott egy
egységes és modern technikával felszerelt Tevékenység Irányítási Központ került kialakításra.
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom a község bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
31/2013. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem fel a téma ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Új jogszabályi rendelkezések lépnek életbe 2014. január 1-jével.
A legfontosabb változás az, hogy az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást összevonják egy ellátássá önkormányzati segély néven. Az
ügyintézési határidő is lerövidül 15 napra az önkormányzati segély esetében, ezért javasolt
többek között ezen ellátás tekintetében a hatáskört a polgármesterre átruházni. A törvény
megszabja azt is, hogy milyen jövedelmi határnál alacsonyabbat nem lehet meghatározni az
önkormányzati rendeletben. Az önkormányzati segély folyósítható meghatározott időszakra
havi rendszerességgel, vagy adható eseti jelleggel is. A temetés költségeihez adható
támogatás a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál kevesebb nem lehet.
Most 140000,- Ft körül van a legolcsóbb temetés költsége. Pontosításra került az elfogadható
igazolások köre. A jövedelem igazolására elfogadható bankszámlakivonat, vagy elektronikus
bankszámlakivonat is, ha abból a juttatás jogcíme és jogosultja egyértelműen megállapítható.
Nem változtatnánk az aktív korúak ellátásával kapcsolatos szabályozáson. A rendszeres
szociális segéllyel, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és a lakásfenntartási
támogatással kapcsolatos hatáskörök továbbra is a jegyzőnél maradnak. A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjjal kapcsolatos szabályozást javasoljuk meghagyni,
mert lehet, hogy szükség lesz rá. Pontosításra került a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásoknál, hogy az étkeztetés szempontjából ki tekinthető rászorultnak. A
módosítások viszonylag nagy száma miatt nem a régi rendelet módosítására tettünk javaslatot,
hanem egy új rendelet megalkotására.
Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Javaslom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról,
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valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
6/2013. (XII. 18.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2013. (XII. 18.)
önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról a melléklet szerint megalkotja.

3./ Beszámoló a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Fel van sorolva, hogy milyen
adók vannak és mennyit fizettek be az adóalanyok november 30-ig.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A gépjárműadó esetében még volt befizetés, további 70 eFt
érkezett a számlára. Viszonylag eredményes a gépjárműadó behajtása. A helyi iparűzési adó
is jól alakult, nem magas a hátralék. A végrehajtási eljárásokra hangsúlyt helyezünk a
bevételek beszedése érdekében.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek
alakulásáról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
32/2013. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi adóztatásról és
az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

4./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Jegyző asszony és a belső
ellenőr, Sebőkné Tarsoly Anett állították össze a belső ellenőrzési tervet. 2014. évben Zajk
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012-2014. évi gazdálkodásának ellenőrzésére kerülne
sor.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: November 30-ig a jegyző tesz javaslatot, hogy mit kíván
ellenőriztetni. A nemzetiségi önkormányzat még nem volt ellenőrizve. Próbának szántuk, a 27
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településen eddig ilyen típusú ellenőrzés nem volt. A 2013. évi ellenőrzés a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatalra vonatkozott, annak a tapasztalatai a zárszámadáskor kerülnek
tárgyalásra.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének
előterjesztés szerinti jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
33/2013. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

5./ Pályázat benyújtása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Simonyai Imre osztályvezetőt kérem fel a pályázati lehetőség
ismertetésére.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Horgász-, borturisztikai és vízi
turisztikai programokra alapozva turisztikai célú építmény épülne a Zajki-hegyen. A
beruházás költsége 40 millió forint, nettó 25 millió forintot lehet pályázaton elnyerni. A
beruházás finanszírozását Letenye Város Önkormányzata vállalja. Letenye sajnos nem tud
pályázni, mert nincs zajki telephelye, ezért Zajk nyújtaná be a pályázatot, megállapodással
Letenye garanciát adna Zajk Község Önkormányzatának a projekt finanszírozására
vonatkozóan. Az 5 éves fenntartási kötelezettség lejárta után Zajk átadná az építményt és a
beszerzett eszközöket Letenyének. Az építmény a „Buzád tornya” nevet kapná, aminek van
zalai kötődése is. A létesítmény terveit Makovecz Imre cége készítette. A látványtervet
elhoztam, az megtekinthető. Az építmény alsó részében bormúzeum kerülne létrehozásra.
Buzád tornya a népi borospince mögött, a dombtetőn kerülne elhelyezésre.
Grózner Tiborné képviselő: Sok ember jelezte, hogy a borospincénél nyáron nincs semmilyen
attrakció. A bormúzeumot jó lenne borkóstolással összekötni, az vonzaná az érdeklődőket.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A bormúzeumban helyi borok
lennének, ehhez társulhat a borkóstoló. Eszközbeszerzésre is sor kerülne, 6 db kenu és 1 db
kajak a vízi turizmushoz és 1 db szonáros radar a horgászturizmushoz kapcsolódóan. A kérés
az, hogy Zajk nyújtsa be a pályázatot, ami neki nem kerül pénzébe. Zajknak is jó ez a dolog, a
létesítmény Zajkon valósul meg, zajki ingatlanon.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A megállapodások megkötésére akkor kerül sor, ha nyer a
pályázat. Zajk tud pályázni, van regisztrációs kódja. Mind a négy település érdekelt a
pályázatban, Kistolmács a horgászturizmus által, Letenye és Murarátka a vízi turizmus okán.
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Grózner Tiborné képviselő: Ha megépül szép lesz, jó lenne megvalósítani az elképzeléseket.
Bagladi Róbert polgármester: Zajk csak nyerhet a dologgal, ezért javaslom a pályázat
benyújtását, a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
34/2013. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek
ösztönzéséhez
a
LEADER
Helyi
Akciócsoportok
közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 4.
célterületre, szálláshelyhez nem kötődő épület, építmény kialakítására a Zajk
648 hrsz-ú ingatlanon, valamint vízi- és horgászturisztikai eszközök
beszerzésére a Zajk 1/1 hrsz-ú ingatlanon a „Turisztikai fejlesztés Zajkon” című
beruházás megvalósítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

6./ Egyebek
a) A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés
módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: 2017. május 31-ig van érvényes szerződésünk a Zala-Depo Kftvel a települési szilárd hulladék elszállítására. Korábban volt arról is szó, hogy jó lenne, ha a
Zala-Depo Kft. maga szedné be a szemétszállítási díjat, át kellene térni a közvetlen lakossági
számlázásra.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A rezsicsökkentést a Zala-Depo Kft-nek is érvényesítenie kell,
ezért vannak eltérő díjak az év két félévében. A közszolgáltatási szerződés módosítása az idei
évről szól, ezért ezt kell elsőként elfogadni. A rendelethez több okból hozzá kell nyúlni, de
rendeletmódosítás csak jövőre lesz. A közvetlen lakossági számlázásra vonatkozó áttérés
lehetőségét megvizsgáljuk, egyeztetünk a szolgáltatóval is és aztán hozzuk a települési szilárd
hulladék gyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület elé.
Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Kérdés, észrevétel? Megállapítom,
hogy nem érkezett. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

6

35/2013. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:
1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala-Depo
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel a szilárd hulladék gyűjtése és
elhelyezése tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosítás aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hulladékszállítási díj tekintetében
a közvetlen lakossági számlázásra való áttérés lehetőségének bevezetése
érdekében a szükséges rendelet módosítást készítse elő.
Határidő: közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására azonnal
rendelet-tervezet elkészítésére 2014. január 31.
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
b) Tájékoztatások, bejelentések
Bagladi Róbert polgármester: Ülésünk után kezdődik a közmeghallgatás. Bízom benne, hogy
lesznek érdeklődők. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több
napirendi pontunk nincs, az ülést 17,25 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Bagladi Róbert
polgármester
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