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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. március 4-én 16,00 órakor tartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Grózner 

Tiborné képviselő 

 

Igazoltan távol maradtak: Gerencsér Jenő és Kovács Tibor képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető  

 

Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 

ülésen megjelent. Két képviselő az ülésről igazoltan maradt távol.  

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

 

1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak  

    megválasztása 

    Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

 

Bagladi Róbert polgármester: A 2014. évi költségvetés tárgyalásakor már szó volt arról, hogy 

önkormányzatunk likviditási problémákkal küzd, feladataink ellátása veszélybe kerülhet 

anyagi nehézségeink miatt. Annak érdekében, hogy pénzügyi gondjaink mérséklődjenek, 

rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet vagyunk kénytelenek benyújtani. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján tudja az 

önkormányzat a rendkívüli támogatás iránti kérelmet benyújtani. A támogatást a települési 

önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, vagy feladatának ellátását veszélyeztető 

helyzet elhárításához igényelheti. Zajk önkormányzatának jelenleg 727 eFt szállítókkal 

szembeni 30 napot meghaladó tartozása van, 236141 Ft a kifizetetlen közüzemi számlák 

összege, illetve 2013. évről a közös önkormányzati hivatal fenntartásához kapcsolódóan van 

még 3073950 Ft tartozása. A következő hónapban a közfoglalkoztatottak és más 

önkormányzati alkalmazottak bérének kifizetése is bizonytalanná válik, ha az önkormányzat 

nem kap anyagi támogatást. Zajk Község Önkormányzatának működése az anyagi források 
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hiánya miatt évről-évre nehézkesebb, egyre több a segélyezett, ami az önkormányzat kiadásait 

tovább növeli. A likviditási gondok enyhítése érdekében elengedhetetlen, hogy a rendkívüli 

támogatás iránti kérelmet mielőbb beadjuk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Zala 

Megyei Igazgatóságához az év folyamán bármikor, de legkésőbb 2014. szeptember 30-ig 

lehet beadni. A támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatási kérelem benyújtásáról szóló 

képviselő-testületi határozatot is. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Mindenképpen szükséges beadni a rendkívüli önkormányzati 

támogatás iránti kérelmet és bízunk benne, hogy kérésünk meghallgatásra talál, kapunk 

segítséget anyagi problémáink megoldásához. Kérem, aki egyetért azzal, hogy 

önkormányzatunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja, valamint a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 

7/2014. (I. 31.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján benyújtsa a rendkívüli támogatás iránti 

kérelmét, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

10/2014. (III. 4.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont 

IV. alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról 

és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet 

1. § (2) bekezdése alapján támogatási kérelmet nyújt be rendkívüli támogatás 

megállapítása céljából tekintettel arra, hogy az önkormányzat 30 napot meghaladó 

szállítói tartozásállománnyal rendelkezik, továbbá veszélyben van az 

önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabéreinek és a szociális 

segélyeknek a határidőben történő kifizetése. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester  

 

 

2./ Nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság tagjainak,  

     póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Jegyző Asszony a napirend előadója, ezért felkérem a téma 

ismertetésére. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Zajkon a 2011. évi népszámláláson több mint 30 fő vallotta 

magát a roma nemzetiséghez tartozónak, ezért a településen kiírásra kerül majd a települési 

nemzetiségi képviselők választása is. A nemzetiségi választások lebonyolítására külön 

nemzetiségi szavazókör szolgál, ahol szavazatszámláló bizottság működik. A nemzetiségi 

választásokon működő szavazatszámláló bizottság tagjait az általános szabályok szerint kell 

megválasztani az országgyűlési választások előtti 20. napig, az idei évben 2014. április 17-ig. 



 

3 

Ennek a szavazatszámláló bizottságnak a tagjaira és a póttagjaira is igaz, hogy személyükre a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései értelmében a helyi 

választási iroda vezetője, azaz személyem tesz javaslatot. A nemzetiségi választáson működő 

szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz sem nyújtható be módosító 

javaslat, a bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-

testület. A határozati javaslatban szereplő személyek mindegyike szerepel a központi 

névjegyzéken, a településen lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozatuk szerint velük szemben 

összeférhetetlenségi ok sem áll fenn. Indítványozom, hogy a képviselő-testület a határozati 

javaslat szerinti személyeket válassza meg a nemzetiségi választásokon működő 

szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak. 

 

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

személyeket válassza meg képviselő-testületünk a nemzetiségi választásokon működő 

szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

11/2014. (III. 4.) számú h a t á r o z a t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján, 

figyelemmel a Ve. 311. § és 312. §-aiban foglaltakra, a településen a nemzetiségi 

választásokon működő szavazatszámláló bizottság  

 

a) tagjának 

Orsos Aranka 8868 Zajk, Iskola u. 34. 

Orsós Dezsőné 8868 Zajk, Kolozsvári u. 21. 

Zámbók Ferenc 8868 Zajk, Deák F. u. 23. 

szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) póttagjának 

Orsós Ferenc 8868 Zajk, Józsefhegy u. 14. 

Németh Csaba 8868 Zajk, Iskola u. 24. 

Varga János 8868 Zajk, Deák F. u. 46. 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

Bagladi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,25 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 


