
1 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-én 16,00 órakor tartott 

rendes nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

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

Jenő, Grózner Tiborné és Kovács Tibor képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető, dr. Keresztesi Tímea 

jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a Letenyei Járási Hivatal 

vezetőjét, Jegyző asszonyt és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetőit. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 

tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását a 

mai ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.)  

    önkormányzati rendelet módosítása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Beszámoló Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

3./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság új tagjainak, póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

4./ Egyebek 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.)  

    önkormányzati rendelet módosítása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

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

 

Bagladi Róbert polgármester: Felkérem Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt a költségvetés 

módosítás részleteinek ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2014. évi költségvetés idén még nem került 

módosításra. A módosítás következtében a költségvetés főösszegei nem változnak, csak belső 

szerkezeti átrendezés történik. Kötelező jelleggel meg kellett emelni a központi támogatások 

előirányzatát 560 eFt-tal. Zajk az adósságkonszolidációban nem vett részt, ezért 2950 eFt 

felhalmozási célú támogatást kapott, ami a felhalmozási célú bevételeket növelte. A 



 

2 

rendkívüli működési támogatásra benyújtottuk a pályázatot még márciusban, melyet csak 

június 30. után bírálták el, de a sikeres elbírálásban bízva 4 millió forinttal növeltük meg a 

működési támogatások összegét. Figyelembe véve a teljesítést a szolgáltatások, tulajdonosi 

bevételek összegét csökkentettük 1200 eFt-tal. A közcélú foglalkoztatás az év során nem volt 

mindig 100 %-ban támogatva, ezért az elkülönített állami pénzalaptól kapott bevételek 

összege 5510 eFt-tal csökkentésre került. Az I. világháborús emlékmű felújítására a pályázat 

nem került benyújtásra, ez csökkentette a beruházások összegét bevételi és kiadási oldalon is 

800 eFt-tal. A kiadási oldalon a féléves teljesítés alapján csökkentettük 2000 eFt-tal a 

munkáltatói járulék összegét, valamint 1200 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát. A 

szociális ellátásoknál sorok közötti átcsoportosításra került sor. A beruházások összege a 

kapott 2950 eFt-tal a kiadási oldalon is megemelésre került, továbbá a kiadási oldal 

módosításának különbözetével, 1050 eFt-tal növeltük a működési célú támogatások összegét. 

Az ismertetett módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változott meg, 

maradt az eredeti költségvetés főösszegével egyezően 112727 eFt.   

 

Bagladi Róbert polgármester: Az I. világháborús emlékmű felújítására a pályázat egy 

közútkezelői engedély hiánya miatt nem kerülhetett beadásra. Kérdés, észrevétel? Nem 

érkezett. A holnapi nap újra beadjuk a rendkívüli támogatás iránti kérelmünket, amit 

legkésőbb december 20-ig bírálnak el. Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

6/2014. (X. 3.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (X. 3.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

szóló 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint 

megalkotja. 

 

 

2./ Beszámoló Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi  

     teljesítéséről 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

előterjesztés ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az időszaki teljesítés az időarányos alatt van. A 

bevételi előirányzatok első félévi teljesítése 22121 eFt, mely összeg az eredeti előirányzatnak 

a 20 %-a. A költségvetési támogatások 50 %-ban megérkeztek. Az intézményi működési 

bevételek teljesülése 30 %-os. Felhalmozási bevételre 1500 eFt-ot terveztünk, de ez sem 

teljesült, mert a falugondnoki gépjármű értékesítése december hónapban realizálódhat. 

Működési támogatásként 4596 eFt-ot folyósított a Munkaügyi Központ a közcélú 

foglalkoztatáshoz, illetve Murarátka Község Önkormányzatától kaptunk 200 eFt-ot az 

ebédszállítás fedezetére. A beruházási támogatások nem érkeztek meg az első félévben. A 

Buzád torony kivitelezése sem történt még meg. A kiadások június 30-ig 17,8 %-ban, 
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20138 eFt-ban teljesültek. Ennek oka, hogy a beruházások az első félévben nem valósultak 

meg. Spórolás volt a dologi kiadásoknál, 31,7 % volt a teljesítés. Személyi juttatásokra 

9978 eFt-ot költöttünk, a közfoglalkoztatás sem úgy alakult, mint ahogy elterveztük. A 

segélyek is 50 % alatt teljesültek, ennek oka a magas közfoglalkoztatás. Rászorultságtól függő 

pénzbeli, szociális ellátásra összesen 4590 eFt került kifizetésre. Működési célú pénzeszköz 

átadásként 853 eFt-ot számoltunk el. Összességében megállapítható, hogy Zajk Község 

Önkormányzata spórolós gazdálkodást folytatott, a pénzforgalmi adatokat tekintve a teljesítés 

mind a kiadási, mind a bevételi oldalon az időarányhoz viszonyítva a tervezetthez képest alul 

maradt. A kapott 2950 eFt-ot kifejezetten beruházásra, fejlesztésre lehet felhasználni.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, 

hogy nem érkezett. Javaslom a 2014. évi költségvetés első félévi gazdálkodásáról szóló 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

31/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetése I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

3./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság új tagjainak, póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyző a napirend előadója, ezért átadom 

neki a szót. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Október 12-én Zajkon roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választására is sor kerül. A nemzetiségi választásokra külön szavazókör került 

kialakításra, amelyben a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság végzi a jogszabályban előírt 

feladatokat. A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság három tagját és két póttagját még az 

országgyűlési választások előtt megválasztotta a Tisztelt Képviselő-testület a 11/2014. (III. 4.) 

számú határozatával. Időközben kiderült, hogy a mozgóurnás szavazás biztosítása érdekében 

a nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba öt tagot és két póttagot kell választani. A 

korábban elfogadott határozat módosítását kellene elfogadni oly módon, hogy a márciusban 

megválasztott két póttag belépne tagnak és még további két új póttag kerülne megválasztásra 

a határozati javaslat szerint. A választási eljárásról szóló törvény előírásai szerint a választási 

bizottságok tagjaira, póttagjaira a helyi választási iroda vezetője, azaz a jegyző tesz 

indítványt. A helyi választási iroda vezetőjének indítványához módosító javaslatot a 

képviselők nem tehetnek.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a határozati javaslat szerint elfogadni a nemzetiségi 

szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

32/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014. (III. 4.) számú 

határozatát a következők szerint módosítja: 

 

„Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló 

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

figyelemmel a Ve. 311. - 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. 

Orsós Ferenc 8868 Zajk, Józsefhegy u. 14. 

Németh Csaba 8868 Zajk, Iskola u. 24. 

Varga János 8868 Zajk, Deák Ferenc u. 46. 

      szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) póttagjának 

Orsós Tibor 8868 Zajk, Józsefhegy u. 66. 

Varga Zoltán 8868 Zajk, Kolozsvári u. 3. 

szám alatti lakosokat megválasztja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

4./ Egyebek 

 

a) Járási hivatalvezető tájékoztatója 

 

(A Letenyei Járási Hivatal vezetőjének írásos tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető írásban kiküldött 

tájékoztatóját a képviselők megkapták. Felkérem a Járási Hivatalvezető Asszonyt, hogy 

szóban egészítse ki a leírtakat. 

 

Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető: Köszönöm a lehetőséget, hogy a Képviselő-testületet 

is tájékoztathatom a Letenyei Járási Hivatal munkájáról. Az írásos tájékoztatóban bemutattam 

a hivatal felépítését, feladatainkat, az ügysegédi rendszer működését. Az ügysegédi rendszer a 

visszajelzések alapján jól működik, kedvezőek a tapasztalatok.  Külön kitértem a hatósági és a 

védelmi igazgatási feladatokra. 2013. évben összesen 2 db fellebbezés érkezett döntéseink 

ellen, 1 db a Hatósági Osztály, 1 db pedig az Okmányiroda határozata ellen. Mindkét esetben 

a másodfok a fellebbezést elutasította, helybenhagyta határozatainkat. Panasz munkánkra nem 

érkezett. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, ha kérdés merül fel, arra szívesen 

válaszolok. 

 

Mészáros Attiláné alpolgármester: Olvastam, hogy Letenye a második legkisebb járás. Ez 

országosan, vagy megyei szinten értendő? 
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Szendrődi Gabriella hivatalvezető: Zala megyében vagyunk a második legkisebb járás. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Köszönjük a Letenyei Járási Hivatal munkáját, segítőkészségét 

és Hivatalvezető Asszony tájékoztatását. Bízom benne, hogy a jövőben is eredményesen tud 

együttműködni a Járási Hivatal és önkormányzatunk. 

 

b) Szociális célú tüzelőanyag vásárlása céljából támogatás igénylése 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Megjelent a belügyminiszteri rendelet a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatásáról. Zajk 

esetében önerőre sincs szükség, a támogatásra 5000 fő alatti települések pályázhatnak. 

Kemény lombos fafajta vonatkozásában szociális célú tűzifa vásárlására kellene a támogatási 

kérelmet benyújtanunk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A támogatási igény benyújtása a 2014. január - március 

hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának számtani átlaga alapján 

történhet 2 m
3
 fa/ellátott mértékben. Nyertes pályázat esetén rendeletet kell alkotni, amelyben 

meg kell határozni a tűzifa elosztásának szabályait, feltételeit. A tűzifa elosztásánál a 

belügyminiszteri rendeletben meghatározott hátrányos helyzetű csoportokat előnyben kell 

részesíteni. Egy család maximum 5 m
3
 tűzifát kaphat. Pénzt nem lehet a tűzifáért kérni. 

Önrész Zajk esetében nincs, mert a település szerepel a társadalmilag és gazdaságilag 

elmaradott települések jegyzékén. Azt, hogy hány m
3
 fa megvásárlásához kap az 

önkormányzat támogatást, arról a belügyminiszter dönt. Arról kell határozatot hozni, hogy az 

önkormányzat benyújtja a támogatás iránti igényét. Azt is ki kell mondani a határozatban, 

hogy a szociális tűzifában részesülőktől a fáért az önkormányzat nem kér ellenszolgáltatást. A 

pályázatot október 6-ig lehet benyújtani. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a támogatási igény benyújtását, a határozati javaslat 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért és a határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

33/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján 

támogatási igényt be szociális célú tűzifa vásárlásához kemény lombos fafajta 

vonatkozásában. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy Zajk Község Önkormányzata a szociális 

célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

igénylésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2014. október 6. 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 
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Operatív végrehajtásért felelős: 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

c) Döntés vis maior pályázat benyújtásáról 

 

Bagladi Róbert polgármester: A szeptember 13-ai esőzés településünkön is jelentős károkat 

okozott. A káresemény utáni helyreállításhoz szeretnénk a vis maior pályázat segítségével 

anyagi forráshoz jutni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A vis maior eseményt a kár bekövetkezésétől számított 7 napon 

belül, határidőben bejelentettük. A második lépés a támogatás igénylése, amit a bejelentést 

követő 40 napon belül kell benyújtani. A támogatás önkormányzati kötelező feladatot ellátó 

építmény, utak, árkok, partfal, vízi létesítmény helyreállításához, valamint a védekezéssel 

kapcsolatos költségek megtérítéséhez igényelhető. A támogatásból a kár bekövetkezte kori 

állapotot kell helyreállítani, eszközöket a támogatásból nem lehet beszerezni. A megyei 

kormányhivatal és a katasztrófavédelem szakemberei kijönnek a helyszínre és leellenőrizik a 

károkat. Az önkormányzatnak döntést kell hoznia, hogy a pályázatot benyújtja, mivel a saját 

erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. Biztosításról sem kell 

nyilatkozni. Főleg az utak helyreállítására szeretnénk a támogatási igényt benyújtani. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: 9850 eFt-ra nyújtjuk be az igényt. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 15 % előleget igényeltünk. A helyreállítás után kapja meg az 

önkormányzat a pénzt. A vis maior pályázat esetében a döntés gyors. A pályázat benyújtása a 

szakértők kijövetelétől függ. Katasztrófavédelmi, építéshatósági és védelmi igazgatási 

szakértők igazolják a káreseményt.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A pályázathoz kell szakértő, tervezés 

és költségvetés. A károk 10 %-ában helyt kell állni az önkormányzatnak. Épületekben is esett 

kár, de ott a helyreállítás költsége biztosításból lesz fedezve. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Nem lehet vis maior pályázatban elszámolni azt a kárt, ami más 

forrásból megtérül. Az önkormányzati ingatlanokra kell biztosítást kötni, amit meg is tettünk, 

az igényt a biztosítóval szemben érvényesíteni kell.  

 

Bagladi Róbert polgármester: A vis maior pályázat benyújtását javaslom, mert csak ennek 

segítségével tudjuk az esőzések okozta károkat helyreállítani. Kérem, aki a vis maior pályázat 

benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

34/2014. (IX. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § 

(3) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozik, hogy a 2014. szeptember 13-i vis maior 

esemény okozta helyzetet saját erőből nem tudja megoldani, ezért vis maior 

támogatás iránti igényt nyújt be a Kormányhoz. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 

azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 22. 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

           Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztály vezetője 

 

d) Bejelentések, tájékoztatások 

 

Bagladi Róbert polgármester: Az október 12-ei önkormányzati választások előtt ez volt az 

utolsó képviselő-testületi ülésünk, ezért szeretném minden képviselőnek megköszönni a 

ciklus során végzett munkáját. Köszönöm a Járási Hivatal és a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal munkáját is.  

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 16,40 órakor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 


