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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. június 26-án 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, 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 3 tagja az 

ülésen megjelent. Két képviselő az ülésről igazoltan maradt távol.  

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

 

1./Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Javaslat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó  

     hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

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

 

 

1./Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Törvényi előírások miatt új hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést kell kötnünk. Eddig a Zala-Depo Kft-vel voltunk szerződéses 

kapcsolatban. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2013. január 1-jétől hatályos a hulladékokról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény. A törvényi szabályozás szerint a települési önkormányzat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő 

okirattal rendelkező nonprofit gazdasági társasággal köthet. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. a törvényi előírásoknak megfelel, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és 

minősítéssel rendelkezik. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. rövid és középtávon még 

nem fog önálló műszaki hátteret kiépíteni, ezért feladatai ellátásához a Zala-Depo Kft. 

alvállalkozói segítségét fogja igénybe venni. A közszolgáltatási szerződés tervezete a 

jogszabályi előírások és az eddig kialakult gyakorlat figyelembe vételével került 
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összeállításra. A közszolgáltatás műszaki tartalmát a közszolgáltatási szerződés 1. számú 

melléklete tartalmazza, míg a díjak a 2. számú mellékletben találhatók. A díjak megegyeznek 

a 2013. július 1-je óta érvényes díjtételekkel.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. 

Javaslom a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

19/2014. (VI. 26.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tárgyában a 

közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: Közszolgáltatási szerződés aláírására: azonnal 

 

Felelős: Bagladi Róbert polgármester 

             Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

2./ Javaslat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó  

     hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt, a napirend előadóját kérem fel az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak 

meghatározását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény írja elő. A 

törvény a köztisztviselők esetében a képviselő-testület hatáskörébe utalja a hivatásetikai 

alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítását. A 

szabályozás rögzíti, hogy a hivatali dolgozók milyen magatartást kötelesek tanúsítani, milyen 

etikai elvek alapján kötelesek a munkájukat végezni. A vezetőkre az általános etikai 

elvárásokon túl még további alapelvek, úgymint a példamutatás, a szakmai szempontok 

érvényesítése és a számonkérési kötelezettség is vonatkoznak. Ha az etikai alapelvek 

megsértésre kerülnek, akkor etikai eljárás kerül lefolytatásra. Az etikai vétséget elkövető 

köztisztviselővel szemben figyelmeztetés vagy megrovás büntetés szabható ki. Ha az etikai 

vétség gyanújának kivizsgálása közben a köztisztviselő fegyelmi felelősségének megalapozott 

gyanúja merül fel, akkor az etikai eljárást meg kell szüntetni és fegyelmi eljárást kell 

lefolytatni, amelynek súlyosabb jogkövetkezményei lehetnek. A Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre vonatkozó előírásokat Letenye, 

Kistolmács, Murarátka és Zajk települések képviselő-testülete mindegyikének el kell 
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fogadnia, ezért a határozatban ki kell mondani, hogy a szabályozás elfogadása a többi 

település képviselő-testületének esetleges módosításaival együtt történik.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Részletes és alapos a szabályozás, bízunk a betartásában. 

Kérdés, észrevétel a képviselők részéről? Megállapítom, hogy nem érkezett. Kérem, aki a 

határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

20/2014. (VI. 26.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az 

etikai eljárás szabályait – Letenye, Kistolmács és Murarátka települések 

képviselő-testületeinek esetleges módosításaival együtt – elfogadja. 

 

A szabályozás Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések 

önkormányzatai képviselő-testületeinek jóváhagyását követően lép hatályba a 

szabályozást utolsóként jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon. 

 

Határidő: a szabályozás megismertetésére a köztisztviselőkkel a hatályba lépést  

                követően azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

Bagladi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,30 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 


