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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. február 20-án 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: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára 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 4 tagja az 

ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Hulladékkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

3./ Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

4./ Belépés a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületbe 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

5./ Egyebek 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Bagladi Róbert polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés 

ismertetésére. 
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Zajk Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 112727 eFt. A költségvetés bevételei között az 

állami támogatások meghatározóak, összesen 20930216 Ft-ot tesznek ki. Az állami 

támogatások között található 7550 eFt-tal az egyes jövedelempótló támogatásokra juttatott 

összeg, amelynek kiadási oldala a segélyeknél jelentkezik. Az idei évtől a hivatal 

finanszírozását közvetlenül a székhely önkormányzat kapja meg. 3 millió forint helyett az 

egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására az idén 4 millió forintot adnak. A 

falugondnoki szolgálat normatívája is emelkedett. A kistelepülések szociális feladatainak 

támogatása 600 eFt. A közhatalmi bevételek között a gépjárműadóból, a helyi adókból és az 

egyéb, behajtott bírságokból származó bevételek kerültek számbavételre 777 eFt összegben. 

Az intézményi működési bevételek 3,5 millió forinttal kerültek tervezésre. A támogatások, 

átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről jogcímek alatt kerül kimutatásra a közcélú 

foglalkoztatáshoz biztosított hozzájárulás, a gyermekvédelmi kedvezmény támogatása, az 

óvodáztatási támogatás is, amelyek összegei az 5. mellékletben találhatóak. A 

közfoglalkoztatás megszervezéséhez közel 24 millió forintot kap az önkormányzat. 

Felhalmozási bevételt is terveztünk, 1,5 millió forintra számolunk a régi falugondnoki 

gépkocsi eladásából. A 2014. évi felhalmozási célú bevételeket a 9. melléklet mutatja be. A 

közmunkaprogram keretében 880 eFt-tal számolunk az eszközbeszerzés támogatásához, a 

Lispeszentadorjánnal közös Leader pályázat keretében 590 eFt várható a fűkaszák 

beszerzéséhez, 10000 eFt-ot nyertünk a falugondnoki busz beszerzéséhez, az I. világháborús 

emlékmű felújításához 800 eFt-os támogatási bevételt terveztünk, a „Boldog Búzád Tornya” 

megépítésének támogatása 46750 eFt, ami miatt ilyen magas a költségvetés bevételi és 

kiadási főösszege.  2737 eFt a 2013. évi pénzmaradvány, ez az összeg volt 2013. december 

31-én az önkormányzat számláján. 

A költségvetés kiadási oldaláról is szólnék. A személyi juttatások előirányzata 22652 eFt, ami 

magában foglalja a közfoglalkoztatottak, a polgármester, a közalkalmazottak bérét és a 

képviselők tiszteletdíjait is. A munkaadókat terhelő járulékokra és szociális adóra összesen 

6116 eFt került betervezésre. A dologi kiadások összege 12250 eFt, ami több a tavalyinál, 

mert a közcélú munkához kapcsolódó beszerzések kiadásainak egy része itt jelenik meg. 9790 

eFt a segélyek kiadási előirányzata. A felhalmozási kiadások összege 61880 eFt. A 

beszerzéseknél az önkormányzatot csak az Áfa terheli, a többi teljes egészében finanszírozott. 

A cafetériánál a tavalyi összeg maradt.  

A híradások szerint azok a települések, akik nem részesültek adósságkonszolidációban, 

fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást belügyminiszteri rendelet alapján. A támogatás 

feltételeit, elszámolási rendjét még nem ismerjük, reméljük pályázati önrészhez is 

felhasználható lesz ez az összeg. 

Döntést kell hozni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel 

kapcsolatban is, amit az előterjesztés tartalmaz. Zajk Község Önkormányzata nem tervez 

olyan fejlesztési célt, amihez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és 

ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn. 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Zajk Község Önkormányzata likviditási problémákkal küzd, 

ezért a költségvetés elfogadása után pályázatot nyújtunk be rendkívüli támogatásra, amit 

kivételes esetben igényelhetnek az önkormányzatok működőképességük megőrzése, vagy 

egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A faállomány 

értékesítésének lehetőségét az idén sem szabad elvetni. 

Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Természetesen minden lehetőséggel 

élni fogunk, amivel bevételeinket növelni tudjuk. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy 

nem érkezett. Kérem, aki egyetért az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 

határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

1/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 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 

2014.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  01 360 360 360 360 

 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)  08 360 360 360 360 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 180 180 180 180 

 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 

 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 
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 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 0 0 0 0 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-26) 
27 180 180 180 180 

 

Határidő: féléves és éves beszámoló 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

1/2014. (II. 21.) önkormányzati  r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 21.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

2./ Hulladékkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Jegyző Asszonyt kérem fel az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Már többször felmerült a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj esetében a közvetlen lakossági számlázásra történő áttérés lehetőségének 

megvizsgálása, mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jei 

hatálybalépését követően megszűnt a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazása. A településen 

a hulladékszállítást végző Zala-Depo Kft-vel felvettük a kapcsolatot a lakossági számlázásra 

történő áttérés ügyében. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát 

megküldte, ami az előterjesztéshez csatolásra került. A szolgáltató által meghatározott, a 

lakossági számlázásra történő áttéréshez szükséges feltételeket teljesíteni tudja az 

önkormányzat. Vállaltuk azt is, hogy a települési hulladék összegyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatban módosítjuk a meglévő önkormányzati rendeletet. A rendelet tervezetét 

elkészítettük, de azt előzetesen egyeztetni szükséges a Zala-Depo Kft-vel, ezért annak 

elfogadására ezen az ülésen még nem kerül sor. A rendeletben az önkormányzat 

megállapíthat kedvezményt is, illetve meghatározhatja a közszolgáltatás igénybevételi 

feltételeit. 

Bagladi Róbert polgármester: Negyedévente csekken kell a díjat fizetni. Mindenkinek 

egységes lesz a díj. 

 

Grózner Tiborné képviselő: Névre szólóan jön a csekk? 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Igen. Elképzelhető, hogy a közszolgáltató változni fog az év 

folyamán a törvényi előírások miatt. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a közszolgáltatási szerződés módosításának 

előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

2/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala-Depo 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich u. 26.) a település közigazgatási területén keletkező települési szilárd 

hulladék rendszeres gyűjtése és elhelyezése tárgyában megkötött közszolgáltatási 

szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

3./ Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester  

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között a 

nemzetiségi önkormányzat helyiség használatához és a nemzetiségi önkormányzat 

működéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátásának biztosítása érdekében kötött 

együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 

esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Zajk Község 

Önkormányzata és Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. május 31. napján kötötte 

meg az együttműködési megállapodást a törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése 

érdekében. A 2012. évben megkötött megállapodás a 2013. február 1. napján aláírt 

együttműködési megállapodás módosítással egyszer már módosításra került.   

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az együttműködési megállapodás 2014. évi felülvizsgálata 

megtörtént. A megállapodásban javasoljuk a jogszabályi módosítások és az önkormányzati 

hivatal elnevezésében bekövetkezett változások miatt szükséges átvezetéseket megtenni. 

További változás, hogy eddig a felelősök név szerint voltak megjelölve, mostantól pozíciókat 

határozunk meg. Az együttműködési megállapodás 2. számú módosítását Zajk Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete már jóváhagyta. Plusz dolgok nem kerültek 

a megállapodásba, az önkormányzat eddig is és eztán is biztosítani tudja a nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez a jogszabályokban előírt feltételeket. 
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Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás 2. számú módosításának előterjesztés szerinti tartalommal 

történő jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

3/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajk Roma Nemzetségi 

Önkormányzatával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) 

bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (2) bekezdése végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési 

megállapodás 2. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét az együttműködési 

megállapodás módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

4./ Belépés a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületbe 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Turisztikai pályázatoknál, mint például a Boldog Búzád 

Tornyának a megépítése, hasznos lehet, ha az önkormányzat tagja turisztikai célú 

egyesületnek. A Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesületbe való belépés esetén a 

tagdíj éves összege 10000,- Ft. Az Egyesület Alapszabálya rendelkezésre áll, a bírósági 

nyilvántartásba a civil szervezet be van jegyezve. A Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú 

Egyesületnek tagja lehet jogi személy is, ha az alapszabály rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében 

történő közreműködésre, a tagdíj megfizetésére. Az Egyesületbe való belépési szándékról a 

képviselő-testületnek kell döntést hoznia. Természetesen az Egyesületből ki is lehet lépni, ha 

a pályázatunk nem nyer. Javaslom, nyilvánítsuk ki, hogy önkormányzatunk a Zalai Dombság 

Turizmusáért Közhasznú Egyesület tagja kíván lenni és az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot fogadjuk el. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

4/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Zajk 

Község Önkormányzata a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület 

tagja kíván lenni, a civil szervezetbe tagként belép.  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Zalai 

Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület alapszabályát megismerte, azt 

elfogadja, továbbá vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében az aktív 

közreműködést és a tagsági díj megfizetését. 

 



 

7 

A Képviselő-testület a belépési nyilatkozat polgármester általi aláírását 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester  

 

 

5./ Egyebek 

 

a) Részvétel a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti 

programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban 

 

(A határozati javaslat és a csatlakozási szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Megkeresés érkezett a kerkaszentkirályi Zala Zöld Szíve 

Vidékfejlesztési Egyesülettől, hogy a 2014-2020. közötti Európai Uniós programozási 

időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 

elkészítésében, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területének elismerésében 

vegyen részt önkormányzatunk. Ahhoz, hogy az Egyesület tovább tudjon működni, az 

illetékességi területén élők számának a 20000 főt el kell érnie. Most arról kellene 

nyilatkoznunk, hogy továbbra is tagja kívánunk maradni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 

Egyesületnek. A döntéshez szükséges határozati javaslat minta és a csatlakozási 

szándéknyilatkozat megküldésre került. A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 

munkájával elégedettek lehetünk, beadott pályázataink nyertek, ezért javaslom a határozati 

javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

5/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Zajk 

község részt kíván venni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a 

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési 

területének elismerésében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EMVA 

társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014. (II. 6.) Közleménye 

3. számú mellékletében szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

b) 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Az új falugondnoki autó beszerzésére a pályázatot megnyertük, 

a gépjármű beszerzésének költsége azonban meghaladja a nettó 8 millió forintot. 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat a közbeszerzési törvény rendelkezései szerint 

klasszikus ajánlatkérőnek minősül, ezért március 31-ig el kell készíteni a közbeszerzési tervet. 

Az önkormányzat a falugondnoki kisbusz beszerzésére nettó 10000000,- Ft támogatást nyert, 

amely összeg meghaladja a nettó 8 millió forintos közbeszerzési értékhatárt, így a 

gépjárművet közbeszerzési eljárás keretében kell a községnek megvásárolnia. Javasolt az 

eljárás lebonyolítására közbeszerzési szakértőt megbízni, akinek van tapasztalata. A 

beszerzéssel meg kellene várni azt a forrást, amit az adósságkonszolidációban részt nem vevő 

önkormányzatok kapnak, mert akkor az Áfát könnyebben ki tudná fizetni az önkormányzat.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadását. Kérem, 

aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

6/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt 2014. 

évi Közbeszerzési Tervet. 

 

Határidő: azonnal 

                közzétételre – 2014. február 28. 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

c) Pályázat benyújtása első világháborús emlékmű felújítására 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháborús emlékművek rendbetételére, 

renoválására, helyreállítására. Előfinanszírozott a pályázat, az elnyerhető támogatás felső 

határa 5 millió forint. Önkormányzatunknak lehetősége van a pályázat benyújtására, amellyel 

az első és a második világháborús emlékmű és környezetének felújítása válik lehetővé. Az 

emlékmű felújítás műszaki tartalma a következő lenne: Az emlékmű két részét, amelyeken a 

feliratok találhatók, lecserélnénk egy időt állóbb gránitra, a talapzatot is gránittal burkolnánk. 

Az emlékmű új sapkát kapna, a címert bronzra cserélnénk. A felújításra árajánlatot kértünk 

egy szakcégtől, az árajánlat összege 874500,- Ft + 27 % ÁFA, így a projekt költsége 

1110615,- Ft. 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: 

 

7/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az első 

világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat keretében 

„A zajki első világháborús hősi emlékmű felújítására” című projekt 

megvalósítására, az alábbi költségmegoszlásban: 
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Pályázati támogatás: 1.110.615- Ft 

Önkormányzat által biztosított forrás: 0.- Ft 

Projekt költsége: 1.110.615.- Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

d) Zajk Község Önkormányzata honlapjának karbantartása 

 

(Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Időszerűvé vált önkormányzatunk honlapja adattartalmának 

aktualizálása. Célszerű, hogy a honlap karbantartási feladatot olyan szakember végezze el, 

akinek megvannak ehhez a szükséges informatikai ismeretei. Két árajánlatot kértem az 

egyszeri honlap frissítés elvégzésére. Bohus Ferenc vállalkozó 20000,- Ft-ért, Molnár Imre 

vállalkozó pedig 26000,- Ft-ért vállalná a feladat elvégzését. A költségvetés dologi kiadásai 

terhére megoldható a honlap karbantartási költség finanszírozása. Az olcsóbb árajánlat 

elfogadását javaslom. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Zajk község honlapjának egyszeri 

alkalommal történő aktualizálására Bohus Ferenc 8868 Letenye, Szabadság tér 6. 1/1. szám 

alatti vállalkozót bízzuk meg az árajánlata szerinti díjazással, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

8/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zajk község honlapjának 

egyszeri alkalommal történő aktualizálására Bohus Ferenc 8868 Letenye, 

Szabadság tér 6. 1/1. szám alatti vállalkozót bízza meg. A vállalkozó a munka 

elvégzéséért bruttó 20000,- Ft összegű díjazásban részesül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester  

 

 

e) Zajk Község Helyi Választási Bizottságában megüresedett tagi és póttagi megbízatás 

betöltése 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2014. április 6-án lesz az országgyűlési képviselők választása. 

A választás lebonyolításában Zajkon a helyi választási bizottság vesz részt. Zajk Község 

Helyi Választási Bizottságában 2 választott tag megbízatása megszűnt és póttagok sincsenek, 

ezért a képviselő-testületnek 2 új tagot és 2 póttagot kell választania a bizottságba. A tagok és 

a póttagok személyére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései 

értelmében a helyi választási iroda vezetője, azaz jelen esetben személyem tesz javaslatot. A 

választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható 

be, a bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. 

Indítványozom, hogy Zajk Község Helyi Választási Bizottságába Palkó Melinda Zajk, Deák 

F. u. 22. és Tóth Zsuzsanna Zajk, Iskola u. 3. szám alatti lakosokat válassza meg tagnak a 
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Tisztelt Képviselő-testület, míg első póttagnak Tóth Lászlóné Zajk, Józsefhegy u. 15. szám 

alatti lakos, második póttagnak pedig Vadász Györgyné Zajk, Deák F. u. 4. szám alatti lakos 

kerüljön megválasztásra. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom, hogy a Jegyző Asszony által indítványozott 

személyeket válassza meg képviselő-testületünk Zajk Község Helyi Választási Bizottságába 

tagoknak és póttagoknak. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

9/2014. (II. 20.) számú h a t á r o z a t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján Zajk Község Helyi 

Választási Bizottságába a megüresedett tagi és póttagi helyekre  

 

a) a Helyi Választási Bizottság tagjának 

Palkó Melinda  8868 Zajk, Deák F. utca 22. 

Tóth Zsuzsanna 8868 Zajk, Iskola utca 3. 

                      szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának 

1. Tóth Lászlóné  8868 Zajk, Józsefhegy utca 15. 

2. Vadász Györgyné 8868 Zajk, Deák F. utca 4. 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az eskütétel megszervezéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

f) Tájékoztatás, bejelentés 

 

Bagladi Róbert polgármester: Lispeszentadorján Község Önkormányzata nyert azon a 

pályázaton, amelynek keretében fűkaszák kerülnek beszerzésre. Önkormányzatunk is érintett 

a dologban, mivel együttműködő partnerként szerepeltünk a pályázatban. Ez a pályázat 

utófinanszírozott, ezért a beszerzés költségét meg kell előlegezni. Zajkot érintően 730 eFt 

értékben kerülnek beszerzésre az eszközök. Mivel a pályázatot Lispeszentadorján adta be, ő 

volt a pályázó, nekünk megállapodást kell kötnünk az eszközök használatára. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az eszközök tudomásunk szerint még nem kerültek beszerzésre. 

Mindenképpen kell a megállapodás, mert Zajk ebben a pályázatban nem szerepel pályázóként. 

Utána fogok nézni a pályázat és az eszközbeszerzés részleteinek, és ha a megállapodás 

tervezete elkészül, azt a testület elé terjesztjük. 
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Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel 

több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,10 órakor bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 

 


