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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk községben 2014. december 16-án 17,45 órakor tartott közmeghallgatásról. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő, 

Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők, valamint 42 fő zajki lakos  

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Grózner Tiborné polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, az önkormányzat 

képviselő-testületének tagjait, Kovács Tibor alpolgármestert, Hóbor Károlyné, Nagy Gézáné 

és Gerencsér Jenő képviselőket. Tisztelettel köszöntöm a Letenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóit, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. A Közös Önkormányzati 

Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna igazgatási és 

szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki 

osztályvezető.  

Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy a magam és a képviselőtársaim nevében 

köszönetet mondjak mindazoknak, akik bizalmukkal megválasztottak bennünket a képviselő-

testület tagjaivá. Igyekszünk munkánkat becsületesen elvégezni, tőlünk telhetően mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy településünk fejlődjön. 

Közmeghallgatást évente kell tartani, ahol a lakosság részére tájékoztatást adunk. Elsőként 

Zajk környezeti állapotáról adok tájékoztatást. 

A földfelszín, a felszín alatti rétegek és a talajok állapota és védelme: A településen jelentős 

földfelszínt szennyező objektumok, ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak nem találhatók. Az 

idei évben lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására több rézsű is megcsúszott, a 

szeptember eleji nagy esőzés miatt jelentős természeti kár keletkezett a település 

földfelszínén. A zártkerti utak mellett nagy földmennyiségű rézsűk csúsztak le, ezek 

helyreállításán jelenleg is dolgozunk. 

A levegő állapota és minőségének védelme: Jelentős légszennyező forrás nem található, 

jelentős ipari létesítmény nincs.  

Vízgazdálkodás és vízminőség védelme: A felszíni és a felszín alatti vizek minősége jó, 

azonban a kommunális szennyvíz a vízminőséget a szennyvízcsatorna rendszer hiánya miatt 

jelentősen veszélyezteti. A mezőgazdasági művelésből származó permetezés és műtrágyázás 

kismértékben szennyezi a felszíni és a felszín alatti vizeket. Ipari szennyezés nincs, a közúti 

szennyezés gyenge, elhanyagolható. A szeptember 13-ai esőzéskor a sportpályát és környékét 

elöntötte a víz, a csapadékvíz elvezető árkok a sáros víztől eliszapolódtak, több áteresz 

tönkrement, ezek helyreállítása is folyamatban van. 

Az épített környezet állapota és védelme, zöldterület gazdálkodás: Zajkon az önkormányzati 

utak, közművek állapota jó, a járda és a Polgármesteri Hivatal épülete nagyon rossz állagú. 

Az önkormányzati épületek közül a legrosszabb állapotban a Polgármesteri Hivatal épülete 

van, de egyéb épületek felújítása is esedékes. Az állami utak, árkok állapota rossz, a 

legnagyobb problémát az erdőgazdasági szállításból adódó terhelés miatt kialakuló útkárok 

jelentik. Az esőzések, áradások az utakat és a járdákat is károsították, helyreállításuk 

folyamatban van, a vis maior támogatási igényt benyújtottuk az önkormányzati utak és árkok 

helyreállítására. 
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A természeti környezet állapota és védelme, biológiai és táji sokféleség megőrzése: A 

településen helyi védett természetvédelmi terület nincs, a Natura 2000-es hálózatban sem 

jelöltek ki területet. 

Hulladékgazdálkodás: A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a zalabéri hulladéklerakóba. A ZALAISPA projekt 

keretében Zajkon 1 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra. A szigeten az üveg, 

papír, műanyag és fém hulladék gyűjthető szelektíven. A letenyei hulladékudvarba a lakosság 

az építési törmeléket 1 m
3
-ig, műanyag, növényi, veszélyes elektronikai, fém, üveg és lom 

hulladékot szállíthatja. 

Zaj- és rezgés elleni védelem: A településen jelentős zaj- és rezgés terhelőforrás nincs.  

Környezeti nevelés és szemléletformálás: A település környezeti állapotát jelentősen 

befolyásolja a lakosság környezettudatos magatartása, melyet a környezeti neveléssel, 

szemléletformálással lehet elősegíteni. A környezetért felelős életvitel elősegítése, a 

természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása fontos feladat, hogy lakóhelyük élhetőbb legyen. 

A település környezeti állapotáról szóló tájékoztató az önkormányzat hirdetőtábláján 

kifüggesztésre kerül, ott teljes terjedelmében elolvasható. 

 

(A település környezeti állapotáról szóló lakossági tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A folyamatban lévő pályázati beruházásokról is szeretnék 

tájékoztatást adni. Kiírásra került a turisztikai pályázat keretein belül a torony kivitelezésére a 

közbeszerzési eljárás. A munkálatokat 2015. március 31-ig kell befejeznie a kivitelezőnek. A 

projekt pályázati forrásból és támogatásból valósul meg, így Zajk Község Önkormányzatának 

nem kell önrészt a beruházáshoz hozzátenni. 

A szeptember 13-án hajnalban történt esőzés következtében jelentős károk keletkeztek a 

településen. Az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be a károk helyreállítására. Az 

elbírálás folyamatban van. Sikeres pályázat esetén a helyreállítási költségnek csak a 10%-át 

kell önrészként a településnek kifizetni. Sajnos csak önkormányzati tulajdonú, lakott 

településrészeken lévő árkokra és utakra volt lehetőség beadni a pályázatot, így többek közt 

állami- és magántulajdonra nem lehetett pályázni. 

Jelenleg 3 fő januárig van foglalkoztatva hosszú távú közmunkában, továbbá 15 fő két Start 

program, a belvíz és a mezőgazdasági út projekt keretében február 28-ig. Továbbra is részt 

kívánunk venni a közmunkaprogramokban, hogy a helyi munkahelyteremtést 

közfoglalkoztatással megoldjuk, ezzel is segítve a családok megélhetését. A közmunkán belül 

az önkormányzati területek hasznosítása, szántóföldek megművelése lehet egy új cél. 

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tárgyában a 

Belügyminisztériumtól 3 kamerát nyert a település 3 243 951,- Ft összegben. Egy kamerát 

Józsefhegyen, a másik kettőt a településen helyezzük el. 

Zajk Polgárőr Egyesülettel a kapcsolattartás megerősítését fontosnak tartom. 

A továbbiakban szeretnénk még megvalósítani a ravatalozó felújítását, bővítését, a 

Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház teljes renoválását, korszerűsítését. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az új falugondnoki autó szolgálatba állt. Sajnos újabb 

problémával szembesültünk, a garázst meg kell toldanunk az autó mérete miatt. Arra nem 

számítottunk, hogy az autó nem fér be a garázsba. 

Higgyék el, hogy mi, a képviselő-testület tagjai lennénk a legboldogabbak, ha településünkön 

minden problémát meg tudnánk oldani, de sajnos, mint a legtöbb önkormányzatnak, nekünk is 

vannak problémáink. Ezek megoldásában segítséget kapunk a Letenyei Közös Önkormányzati 
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Hivatal dolgozóitól és a pályázatok előkészítőitől. Ők velünk dolgoznak és szakmailag a 

legjobb tudásuk szerint segítik munkánkat, kicsi településünk fejlődését. Itt, a lakosság előtt 

szeretném a Képviselő-testülettel együtt minden dolgozónak köszönetemet kifejezni. 

Köszönöm a jó együttműködést. 

A lakosság részéről vannak olyanok, akik nincsenek megelégedve munkánkkal. Kívülállónak 

egyszerű lenni és bírálni azokat, akiket megválasztottak. Higgyék el, az eltelt kis idő alatt nem 

lehetett csodát tenni, csak összefogással és egymás szakmai és emberi támogatásával 

lendíthetjük előre Zajk település fejlődését. 

Képviselőtársaim nevében is kérem, hogy tömör tájékoztatásunkat fogadják el. Bármilyen 

észrevételük, javaslatuk van, kérem, tegyék meg. Kérdéseikkel, javaslataikkal bizalommal 

forduljanak felénk. Itt az alkalom, amikor gondjaikat, problémáinkat közösen, megértéssel 

megbeszélhetjük. Köszönjük szíves figyelmüket, kérjük megértésüket, segítségüket. 

Kérem, most tegyék meg észrevételüket, javaslataikat. 

 

 

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 

Orsós József zajki lakos: Józsefhegyen miért nincs kiírva, hogy mikor tart a polgármester 

fogadóórát? 

 

Grózner Tiborné polgármester: Való igaz, hogy ott nincs kifüggesztve a fogadóóra időpontja. 

Zajkon ki van téve, hogy minden kedden 8.00 órától 10.00 óráig van fogadóórám. 

Józsefhegyen kitesszük, elnézést kérek, hibáztam, hogy ez eddig ott nem volt közzétéve.  

 

Orsós József zajki lakos: A polgármester telefonon elérhetetlen. Nemcsak vezetékes telefon 

van, van mobiltelefon is, annak a számát kérem. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A magántelefonom számát nem kívánom megadni. Az 

önkormányzat hivatalos telefonszáma a 93/343-043. Ezt a telefont, ha az ügyfélfogadás le is 

járt, Gerencsér Jenőné felveszi, ő 10.30 óráig van az irodában, amikor nincs szabadságon. 

Bárkinek munkaidő után is a rendelkezésére állok, de a főállású munkahelyemen is 

megtalálnak.  

 

Orsós József zajki lakos: Ötször, hatszor hívtam a hivatali számot, de csak egyszer vette fel a 

Gerencsérné. Nem tudtam elmondani a problémámat. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Mi a problémája? 

 

Orsós József zajki lakos: A közérdekű munka büntetés ledolgozása ügyében szerettem volna 

beszélni Önnel. Major úr közérdekű munkájáról van szó. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Közérdekű munka Zajkon csak hétköznap van. Erről nem 

Önnek, hanem Major úrnak kell érdeklődni. 

 

Bagladi Róbert leköszönt polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Felszólalásom célja 

nem a veszekedés, nem nevezek meg személyeket. Nem akartam eljönni, de sok támadás érte 

személyemet, munkámat, amit nem hagyhatok szó nélkül. 2006-ban új polgármesterként 

vettem át a munkakört. Első dolgom az volt, hogy a korábbi polgármesternek hat hónap 

végkielégítést kellett kifizetnünk a semmiből. Polgármesterségem kezdetén a takarítóknak 
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még tisztítószere sem volt, amikor kértem, hogy mossanak fel, haza kellett menniük 

eszközökért. Amikor én átadtam a polgármesteri tisztséget, minden rendben volt, Mártinak 

két oldalt írtam, hogy segítsem munkáját. Ennek ellenére azt hallottam vissza, hogy én 

mindent elrontottam, elvittem, elloptam. Ehhez az önkormányzathoz én csak hoztam, nem 

vittem el semmit. Öt forint felvételéhez is három aláírás kellett. Nyertes pályázataink voltak, 

kétszer került beadásra a rendkívüli önkormányzati támogatásra a pályázat, amelyeken két 

részletben összesen 8 millió forintot nyert az önkormányzat. A pénzügyek rendben voltak a 

polgármesteri tisztség átadásánál, október 18-án 4,5 millió forint volt a számlán. Október 13-

tól az új képviselő-testületé a felelősség azért, hogy hogyan gazdálkodik. Könnyű azt bántani, 

aki nincs itt. Hóborné halott édesapámat szidta a temetőben több közmunkás előtt. Kérem, 

hogy vádaskodás helyett foglalkozzanak a falu sorsával. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: Meg lettem szólítva, ezért reagálok. Az önkormányzat pénzét nem 

tettem el. 16 évig tettem a dolgom, dolgoztam a településért. A takarítás nem az én feladatom 

volt, mindig mondtam a kollégáimnak, ha szükségük van takarítószerre, azt jelezzék és 

beszerezzük. Halott édesapját valóban megemlítettem, de nem sértő szándékkal. Ne forgassa 

ki a szavaimat, nem volt ott, nem tudhatja mit mondtam, csak egy másik ember elferdített 

közlésére alapozott. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A volt polgármester valóban összeírt egy listát az 

önkormányzat dolgairól, aminek hasznát vettem. Az önkormányzat költségvetése nyilvános, 

azt bárki megtekintheti. A rendkívüli önkormányzati támogatásra beadott pályázatok nyertek, 

de azokat előbb be kellett volna nyújtani. Rágalmazás nem volt, szóbeszédek vannak. 

 

Bagladi Róbert leköszönt polgármester: Ha csak pletyka van, azzal nem foglalkoztam volna, 

de amikor azt hallottam, hogy mit tettem el és mit nem, ezt tisztáznom kellett. Azt nem 

mondtam, hogy Hóborné bármit ellopott. Nem akarom felülvizsgálni a tevékenységét, de 1,5 

millió forint hiánnyal indultunk 2006-ban a végkielégítése miatt és én 4,5 millió forinttal a 

számlán adtam át a hivatalt. Nem csak egy személytől jöttek a személyemet ért támadások. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Mindenki azért harcol, hogy a település fejlődjön. Azt 

gondolom, hogy a sérelmeken felül kell emelkedni. Kötöttek életbiztosítást a polgármesterre 

azért, hogy ez fedezetet nyújtson a végkielégítésre. Ennek köszönhető az, hogy Bagladi 

Róbert is megkapta a végkielégítését. Szeretném, ha a településen belül összetartás lenne és 

nem széthúzás. Mindannyiunk érdeke a település fejlődése. Megköszönöm Bagladi Róbert 

munkáját. 

 

Orsós József zajki lakos: Hallottuk, hogy vannak pályázatok. A roma gyermekeket miért nem 

viszik el kirándulni, erre miért nem pályáznak? 

 

Grózner Tiborné polgármester: Ha lesz ilyen pályázat, akkor pályázni fogunk. Javaslom, hogy 

a zajki roma nemzetiségi önkormányzatnak is tegye fel ezt a kérdést, ők is tudnak pályázni. 

Lesz közmeghallgatásuk is pénteken 16.00 órakor. 

 

Orsós József zajki lakos: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszűnik. Mi lesz, ha nem 

lesz munka és segély sem? A polgármesteren múlik, hogy hány főt vesz fel közmunkára. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az államon múlik, hogy hogyan osztja le a felvehető 

közmunkások számát. A szociális rendszert átalakítják, de hogy hogyan, az még képlékeny. 
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Elsősorban dolgozni kell, a közfoglalkoztatottak számát növelik. Tavasszal már többet fogunk 

tudni a szociális szektor változásairól. 

 

Horváth Józsefné zajki lakos: A falugondnoki gépjármű igénybevétele hogyan történik? Azért 

szeretném tudni, mert amikor bennünket szállított, abból gond volt. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Megkövetelem, hogy a menetlevélen fel legyen tüntetve, kiket 

szállít a falugondnok. Nem egyes családok utaztatását szolgálja a falugondnoki szolgálat. A 

falugondnoki autó alapellátást végez, azt, ami a jogszabályokban és a szakmai programban 

meg van határozva. Ezek közé tartozik például a gyógyszerkiváltás, ebédszállítás, bizonyos 

esetekben orvoshoz szállítás. Én engedélyezem, hogy kiket vihet a falugondnok, ezt előre be 

kell jelenteni.  

 

Varga Zoltán zajki lakos: Az óvodásokat szállíthatja a falugondnoki autó? 

 

Grózner Tiborné polgármester: Igen, óvodába szállíthatja a gyermekeket. Ezt megoldottuk, 

reggel Gerencsér Jenőné, délután pedig Tóth Zsuzsanna kíséri a gyermekeket. 

 

Farkas Istvánné zajki lakos: Az Iskola utcai buszmegállónál egy nagy mélyedés van. Nem 

lehetne esetleg a kátyút kijavítani kavicsfeltöltéssel? 

 

Grózner Tiborné polgármester: Megnézzük, ha lehetséges, akkor megoldjuk a problémát. 

Drezsenyákék előtt is lesz közvilágítás. További hozzászólás, vélemény? Megállapítom, hogy 

nem érkezett. Mivel több hozzászólás nincs, a közmeghallgatást 18,50 órakor bezárom. 

Köszönöm figyelmüket és hogy eljöttek.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné 

jegyző polgármester 

 


