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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott 

rendes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

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

Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Vitovszki János őrsparancsnok, dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál 

Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Simonyai Imre 

műszaki és építéshatósági osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Grózner Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, Vitovszki János 

őrsparancsnok urat, dr. Keresztesi Tímea jegyzőt 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 a meghívó szerinti, írásban kiküldött 

napirendi pontok megtárgyalását mai ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Rendőrség 2014. évi beszámolója 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző    

 

3./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet  

    megalkotása 

    Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

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

     önkormányzati rendelet módosítása  

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

5./ A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

6./ Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

7./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

8./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tag  

     delegálása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  
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9./ Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

10./ 2015. évi villamos energia szállítás 

      Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

11./ Bagladi Róbert volt polgármester kérelme 

       Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

12./ Egyebek 

 

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

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Rendőrség 2014. évi beszámolója 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

(A rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A rendőrségi beszámoló megtartására Vitovszki János 

őrsparancsnok urat kérem fel. 

  

Vitovszki János őrsparancsnok: A beszámoló két részből áll, az első részben az egész 

Letenyei Rendőrőrs munkájáról adok tájékoztatást, a második rész pedig kizárólag Zajk 

bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szól. A Letenyei Rendőrőrs továbbra is a Nagykanizsai 

Rendőrkapitányság szervezeti egységeként, Letenye város székhellyel működik Letenye város 

és 27 község területén. Zala megyében 2013. november 1-jétől az egységes segélyhívó 

rendszer egyik elemeként Tevékenység Irányítási Központ működik. E központ fogadja a 

segélyhívásokat és irányítja a helyszínre a szükséges rendőri erőt. A tevékenység irányítás 

hatékonysága miatt célszerűbb az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es telefonszámon a 

bejelentéseket megtenni, mivel ez gyorsabb, a rendőri erő előbb a helyszínre tud érkezni. Az 

őrs mobilja is hívható, de ez bonyolítja a beavatkozást. A leggyorsabb reagálást a 107-es szám 

hívása biztosítja, ügyeletes tisztek ülnek a vonalnál, akik ismerik a területet. Korszerűbbé vált 

az irányítás, jobban átlátható a terület. 2014. július 1-től él a 19 megyés program, vagy 24 

órás rendőri jelenlét program. A program lényege, hogy a váratlanság követelményének 

figyelembevételével fokozzuk, gyakoribbá tesszük az egyenruhás rendőri szolgálat jelenlétét 

településeinken. A települések bűnügyi helyzetét értékelik és így határozzák meg, hogy hány 

órát kell a rendőrnek a településen lenni. Zajkon a napi egyszeri, de inkább a többszöri 

jelenlét megvalósul.  

A 2014. november 30-ig eltelt időszakban a Letenyei Rendőrőrs területén csökkent az 

elkövetett és tudomásra jutott bűncselekmények száma. Míg 2013. év azonos időszakában 

465 esetben, 2014. év tárgyidőszakában 349 esetben indult eljárás. A vagyon elleni 

bűncselekmények száma is csökkent 299 esetről 200 esetre. Az ittas vezetések, a házasság, 

család, ifjúság elleni bűncselekmények és az embercsempészet száma nőtt. A csökkenések 

mögött nincs törvényi változás. A közmunkaprogram is sokat segít, az emberek 

szempontjából jó, ha nincs lopás. Az elfogások száma csökkent, az előállítások száma 126 

esetről 157 esetre nőtt az előző évi adatokhoz képest. Csökkent a szabálysértés miatt 

intézkedés alá vont személyek és a helyszíni bírságolással szankcionált személyek száma is. 
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A közlekedésbiztonság terén a tudomásra jutott közlekedési bűncselekmények száma 18-ról 

28-ra emelkedett, ezen belül az ittas járművezetést elkövetők száma 14 esetről 18 esetre nőtt, 

a közúti baleset okozása vétségek száma pedig 4 esetről 2 esetre csökkent. A közúti 

közlekedési balesetek száma emelkedést mutat, de a személyi sérüléses balesetek száma 

szerencsére csökkent. Halálos kimenetelű közlekedési baleset nem következett be. A 

Rendőrség együttműködése a polgárőrökkel, vadőrökkel, halőrökkel jó. A körzeti 

megbízottak tartják leginkább a kapcsolatot ezekkel a szervekkel, személyekkel. 

Zajk esetében tavaly rosszabb volt a bűnügyi statisztika, idén jobb a helyzet. 2013. évben 16 

bűncselekmény jutott a tudomásunkra, idén november 30-ig 6 bűncselekmény ügyében 

jártunk el. Az idei évben elkövetett bűncselekmények mindegyike a vagyon elleni 

bűncselekmények kategóriájába tartozott. A legtöbb bűncselekmény Józsefhegyen történt. A 

településen a tárgyidőszakban tudomásra jutott tulajdon elleni szabálysértések közül a 

helyszínen történő azonnali intézkedések kerültek végrehajtásra 6 lopás esetében, amely 

alkalmakkor az elkövetőkkel szemben helyszíni bírság kiszabására került sor. További 2 

lopás, 1 rongálás, 1 valótlan bejelentés elkövetése miatt indítottunk szabálysértési előkészítő 

eljárást, amelyet a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya folytatott le. 

A közlekedésbiztonság Zajkon nem volt rossz, nem jutott tudomásra baleset. Összességében 

Zajkon sokat javult a bűnügyi helyzet, a rendőrök talán jobban észrevehetők. A tapasztalatok 

pozitívak voltak. Idegen rendőrök is jönnek a területre. A megelőző jellegű tevékenység 

fontos, erre nagy figyelmet fordítunk. Megköszönöm a jelzéseket, a jóindulatot és az 

együttműködést az önkormányzatnak.  

 

Hóbor Károlyné képviselő: A közbiztonság javult, ez észrevehető. A rendőrautót minden nap 

látjuk, ez jó. Köszönjük a munkájukat. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A fokozott rendőri jelenlétnek nagyon örülünk. Javaslom Zajk 

község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

     

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

 

47/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Vitovszki János őrsparancsnok az ülésről 16,25 órakor távozott. 

 

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati  

     rendelet megalkotása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző    

 

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

 

Grózner Tiborné polgármester: Az alakuló ülésen volt róla szó, hogy felül kell vizsgálni a 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A felülvizsgálat megtörtént és megállapításra került, hogy a 

megváltozott jogszabályi környezet miatt a régi szabályozást sok helyen módosítani kellene, 

ezért indokolt a 6/1999. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, a 
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tárgykörben új önkormányzati rendelet alkotása. Az előterjesztésre került új rendelet tervezete 

megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. Az 1. mellékletben felsorolásra kerültek az 

alaptevékenységekhez rendelt kormányzati funkciók, a 2. mellékletben pedig az átruházott 

hatáskörök. Túl nagy módosítások az ülések összehívásának rendjénél nincsenek, a bevált 

gyakorlatot rögzítettük. Az ülések összehívása általában írásos meghívóval történik, de lehet 

szóban is ülést összehívni.  Az SZMSZ tartalmazza, hogy az ülésekre kiket kell meghívni. A 

szabályozás részletesen kitér a polgármester ülésvezetési jogköreire. A nyílt, a titkos és a név 

szerinti szavazás rendje meghatározásra került. Az ülésekről a jegyzőkönyv nem szó szerint 

készül, hanem az elhangzottak lényegét rögzítjük. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

látja el az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Képviselő-testületnek egy bizottsága van, a 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság. A bizottság működésének 

szabályai, feladatai is szerepelnek a rendelkezések között.   

 

Grózner Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. 

Javaslom az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

8/2014. (XII. 18.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2014. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet  

    megalkotása  

    Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

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

 

Grózner Tiborné polgármester: Pályázatot nyújtottunk be szociális célú tűzifa 

megvásárlásának támogatása céljából. A pályázat sikeres volt, 571 500,- Ft összegű vissza 

nem térítendő egyszeri támogatást kaptunk, amit 30 erdei köbméter tűzifa megvásárlására 

használhatunk fel. A támogatásból vásárolt tűzifát 2015. február 15-ig kell kiosztani a 

rászorulók között. Azt, hogy ki kaphat szociális célú tűzifa támogatást, valamint azt, hogy a 

kérelmet mikor és hová kell benyújtani, önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Az 

önkormányzati rendelet tervezete elkészült. A javaslat szerint szociális célú tűzifa 

támogatásban részesülhetnek azok, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedül élő 

esetén a 300%-át, vagy jövedelmi határtól függetlenül az is, aki egészségkárosodott, 

fogyatékossági támogatásban részesül, illetve egyedül élő 70 év feletti nyugdíjas. A 

kérelmeket 2015. január 15-ig kell beadni és azokat legkésőbb 2015. január 30-ig bírálja el a 

képviselő-testület. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindenkinek nem tudunk tűzifát adni. 

Kérdés, észrevétel az önkormányzati rendelettel kapcsolatban? Nem érkezett. Javaslom a 

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztés 

szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

9/2014. (XII. 18.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2014. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

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

     önkormányzati rendelet módosítása  

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

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

 

Grózner Tiborné polgármester: Módosítani kell a 2014. évi költségvetésünket. Újabb 

pénzösszeget nyertünk a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázaton, Letenyétől 

kaptunk 10 millió forintot a falugondnoki gépjármű beszerzéséhez, valamint szociális célú 

tűzifa vásárlására 571 500,- Ft támogatás érkezett. A költségvetés módosításának részleteit 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető ismerteti. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A februárban elfogadott költségvetési rendeletet az év 

során egyszer már módosítottuk, akkor a költségvetés főösszege nem változott. A második 

módosítás a költségvetési főösszeg megnövelésével jár. Az önkormányzat második 

alkalommal is sikeresen pályázott a rendkívüli önkormányzati támogatásra, amelynek 

köszönhetően 3 684 eFt támogatást utaltak az önkormányzat számlájára. Letenye Város 

Önkormányzata 10 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott Zajk Község 

Önkormányzatának a falugondnoki kisbusz gyors beszerzéséhez. A szociális célú tűzifa 

támogatás összege a központi támogatások előirányzatát növelte meg. Az önkormányzat 

5 000,- Ft-ot vett át háztartástól és 200 000,- Ft-ot kapott a Muramenti Családsegítő Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálattól. Az időarányos teljesítés alapján csökkentésre kerül a működési 

célú támogatások közül az elkülönített állami pénzalap összege 3 261 eFt-tal, valamint a 

szolgáltatási bevételek előirányzata 1 200 eFt-tal. A kiadási oldalon a teljesítés alapján 

csökkentésre kerültek a dologi kiadások 500 eFt-tal, míg ugyanezzel az összeggel 

megemelésre került a működési célú támogatások összege. Felhalmozási visszatérítendő 

támogatási kiadásként jelöltük meg a falubusz vásárlására kapott összeget, bár a kölcsönt csak 

jövő évben fizeti vissza Zajk Letenyének. Az ismertetett módosításokkal a bevételi és kiadási 

oldal összege is 10 millió forinttal nőtt, a módosított költségvetés főösszege 122 727 eFt-ra 

változott. A főösszeg a torony megépítése miatti bevételek és kiadások miatt ilyen magas. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom Zajk Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet 

előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

 

10/2014. (XII. 18.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2014. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 
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szóló 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint 

megalkotja. 

 

 

5./ A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

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

 

Grózner Tiborné polgármester: A képviselői tiszteletdíj összegének emelésére teszek 

javaslatot az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetben. A képviselői tiszteletdíj összege eddig 

5 000,- Ft/hó volt, de azt szeretném, ha 2015. január 1-től havi 7 000,- Ft tiszteletdíjban 

részesülnének a képviselők. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A képviselői tiszteletdíjat rendeletben kell szabályozni. A 

képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló új önkormányzati rendelet tervezete 

elkészült. A rendeletben szabályozásra kerül a tiszteletdíj összege, folyósításának rendje, 

valamint annak szankcionálása, ha a képviselő három egymást követő képviselő-testületi 

ülésről igazolatlanul marad távol. A rendelet 2015. január 1-jén léphet hatályba.     

 

Grózner Tiborné polgármester: Javaslom a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

11/2014. (XII. 18.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletét a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról a melléklet 

szerint megalkotja. 

 

 

6./ Beszámoló a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyző a napirend előadója, ezért 

átadom neki a szót. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Zajkon a helyi adók közül a helyi iparűzési adó és az 

idegenforgalmi adó került bevezetésre. A helyi iparűzési adó tekintetében 300 000,- Ft 

bevételt terveztünk a költségvetésben, a 2014. évi kivetés összege 281 300,- Ft volt, de 

november 26-ig 314 847,- Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Hátralék nincs, a 2013. évi 

22 000,- Ft hátralék behajtásra került. Idegenforgalmi adóból bevételt nem terveztünk és 

bevétel nem is folyt be. A gépjárműadó helyi adóként működik, a szabályozás központi, 

országosan egységes. 2013. január 1-től a beszedett gépjárműadó 60%-a a központi 

költségvetést illeti meg, 40% marad a településen. 2014. évben Zajkon 39 fő és 43 db jármű 

tartozik a gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá, ez összesen 455 240,- Ft folyó évi 
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kivetést jelent, befolyt 415 000,- Ft. A költségvetésben tervezett 260 000,- Ft-hoz képest 

2014. november 26-ig 166 000,- Ft bevétel származott a gépjárműadóból. A gépjárműadó 

teljesítése az év végéig még javulhat. A hátralék összege magas, 305 494,- Ft. A végrehajtási 

eljárás során az autókat kivonatjuk a forgalomból, ez hatásos szokott lenni, többen befizetik 

elmaradásukat. A közlekedési szabályszegések miatt kiszabott közigazgatási bírságból 

származó bevétel 40%-a az önkormányzaté. Közigazgatási bírság behajtása iránti kérelmet 

zajki lakos ellen 2014. évben nem nyújtottak be. 6 fő köztartozásának behajtására került sor 

142 034,- Ft összegben, amelyet elutaltunk a behajtást kérőknek.   

 

Grózner Tiborné polgármester: A gépjárműadó teljesítése 63%-os, de ez talán javulni fog 

december 31-ig. Javaslom a 2014. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

48/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete a 2014. évi adóztatásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

7./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Önkormányzatunk a belső ellenőrzési feladatokat a Dél-Zala 

Murahíd Letenye Térségi Társulás útján látja el. 2015. évben a falugondnoki szolgálat 

működése kerül belső ellenőrzésre. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A falugondnoki szolgálat működése még nem volt belső 

ellenőrzés tárgya. A szociális hatóság már ellenőrizte a falugondnoki szolgálat működését 

szakmai szempontok szerint, a belső ellenőrzés az ellenőrzését pénzügyi szempontok szerint 

végzi. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Javaslom az önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

49/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr 
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8./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási  

     tanácsába tag delegálása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás társulási tanácsának munkájában eddig a település polgármestere vett részt, 

javaslom, hogy ez eztán is maradjon így. Akadályoztatásom esetén állandó helyettes 

megjelölését is javaslom Farkas Szilárd letenyei polgármester személyében. Az 

elmondottakat tartalmazza az előterjesztés határozati javaslata is. Kérem, aki javaslatommal 

egyezően az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

50/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tagnak Grózner 

Tiborné polgármestert delegálja. 

 

A Képviselő-testület Grózner Tiborné polgármester akadályoztatása esetére 

állandó helyettesként a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás társulási tanácsába Farkas Szilárdot, Letenye Város Polgármesterét 

delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

 

9./ Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Zajkon roma nemzetiségi önkormányzat működik. A roma 

nemzetiségi önkormányzat az előző ciklusban is működött, ezért velük a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt megállapodás 2012. évben megkötésre és 

évente felülvizsgálatra került. Az együttműködési megállapodást a törvényi szabályozás 

szerint az alakuló ülést követő 30 napon belül, illetve minden év január 31-ig felül kell 

vizsgálni. Az idei évből két hét van vissza, valamint jogszabályi változások is várhatóak, ezért 

javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodáson 2014. 

évben már ne változtassunk. Az együttműködési megállapodást 2015. január 31-ig újra 

felülvizsgáljuk, akkor a szükséges módosítások átvezetésre kerülhetnek, vagy ha a 

módosítások száma indokolja, új megállapodást kötünk Zajk Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.   

    

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

 

 



 

9 

51/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajk Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Képviselő-testületével a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján megkötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a településen működő nemzetiségi 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodáson 2014. évben már nem 

kíván változtatni.  

 

A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást 2015. január 31. napjáig 

ismételten felülvizsgálja és szükség szerint módosításra tesz javaslatot, vagy ha a 

módosítások száma indokolja, új együttműködési megállapodást köt Zajk Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Gál Zsuzsanna önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

10./ 2015. évi villamos energia szállítás 

      Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Az idei évben az MVM Partner Zrt. szállítja a villamos 

energiát az intézményekbe és a közvilágításhoz. A gazdasági társasággal kötött szerződésünk 

2014. december 31. napján lejár. Két cég adott árajánlatot, az MVM Partner Zrt. és az E.on 

Zrt. Mind a két cég alacsonyabb árat jelölt meg a 2014. évinél, de az MVM Partner Zrt. 

ajánlata a kedvezőbb, ők adják olcsóbban a villamos energiát. Az árajánlatok ismeretében azt 

javaslom, hogy 2015. évre vonatkozóan a közvilágítás és az intézményi villamos energia 

ellátás biztosítására az MVM Partner Zrt-vel kösse meg önkormányzatunk a villamos energia 

szállítási szerződést. Kérem, aki javaslatommal egyetért és az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

52/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete elfogadja az MVM Partner ZRT. 2015. évre 

vonatkozó villamos energia szállítására tett ajánlatát, mely szerint 2015. január 1. 

és 2015. december 31. közti időszakban a közvilágításhoz nettó 13,20 Ft/kWh, az 

intézményi villamos energia felhasználáshoz pedig nettó 15,20 Ft/kWh áron fogja 

az MVM Partner ZRT. szállítani a villamos energiát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a villamos energia szállítási 

szerződések aláírására. 
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Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

               Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

 

11./ Bagladi Róbert volt polgármester kérelme 

       Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(A kérelem és az elmaradt juttatásról készült kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Bagladi Róbert azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy részére 

a polgármesteri jogviszonya megszűnését megelőző 5 évben teljesen meg nem fizetett 

cafetéria-juttatás összegét fizessük meg. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A főfoglalkozású polgármesterre a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A törvényi előírások szerint a főállású 

polgármestert is megilleti a cafetéria-juttatás, amelynek éves összege nem lehet alacsonyabb 

az illetményalap ötszörösénél. Ez az összeg évi 193 250,- Ft-ot jelent, így a részmunkaidős 

foglalkoztatásra tekintettel a volt polgármestert 144 938,- Ft cafetéria-juttatás illette volna 

meg évenként. Ebből Bagladi Róbert évi 60 000,- Ft-ot vett fel étkezési utalvány formájában. 

Az elmaradt juttatást 5 évre visszamenőleg követelheti, ennyi az elévülési idő. A maradvány 

254  210,- Ft, erre tart igényt. A kifizetés SZÉP kártyában és Erzsébet utalványban történhet 

az adójogszabályok figyelembe vételével. Jogos az igény, ezzel a volt polgármester tisztában 

van. Az év elején is jelezte, hogy erről nem mond le. Bármikor bírósághoz fordulhat és ezt 

meg is teszi, ha kérelme elutasításra kerül. A pert meg fogja nyerni és akkor a perköltség, 

valamint a kamatok is az önkormányzatot terhelik. Az elmaradt cafetéria-juttatás decemberi 

kifizetés esetén 344 963,- Ft-jába kerülne az önkormányzatnak. 

 

Nagy Gézáné képviselő: A cafetéria nem jár, csak adható. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A magánszférában igen, de a köztisztviselőknél jár, kötelező 

adni. A főállású polgármesternek is jár a cafetéria-juttatás, a társadalmi megbízatásúnak 

azonban nem.    

 

Hóbor Károlyné képviselő: A költségvetésbe be volt tervezve az elmaradt juttatás kifizetése? 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Nem. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: Miből lesz kifizetve? 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Meg kell teremteni a fedezetet. Ha bírósághoz fordul és 

megnyeri a pert, akkor is fizetni kell. 5 éven belül bármikor követelheti az elmaradt juttatást. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Igaz, bírósághoz fordulhat. Mi a háromhavi kötelező 

végkielégítésen felül még plusz kéthavi fizetésnek megfelelő végkielégítést megszavaztunk 

Bagladi Róbertnek. Ha előbb benyújtja a kérelmét, akkor mi a két hónapot nem adjuk meg. 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Bárhogy dönthet a testület, de ha a kérelmet elutasítják és azt a 

volt polgármester megtámadja bíróság előtt, akkor a pert megnyeri. A jogszabályok 

beszélnek, jogilag neki van igaza. Jogos a követelése. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: Az 5 évre visszamenőleg kifizetendő összeg nagyon magas. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Joga van hozzá, hogy ezt kérje. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Úgy látom, hogy a képviselő-testület a kérelem elutasítása felé 

hajlik, ezért a kérelem elutasítását teszem fel szavazásra. Kérem, aki Bagladi Róbert volt 

polgármesternek az elmaradt cafetéria-juttatása kifizetésére irányuló kérelme elutasításával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

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

 

53/2014. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bagladi Róbert Zajk, Deák 

Ferenc utca 19. szám alatti lakosnak a polgármesteri jogviszonya megszűnését, 

2014. október 12. napját megelőző 5 évben teljesen meg nem fizetett cafetéria- 

juttatás összegének kifizetésére irányuló kérelmét elutasítja. 

 

Bagladi Róbert követelését bírósági úton érvényesítheti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

 

12./ Egyebek 

 

Grózner Tiborné polgármester: Kérem, ha valakinek kérdése, észrevétele van, gyorsan 

mondja el, mert kezdenünk kell a közmeghallgatást. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A vis maior pályázat hamarosan 

elbírálásra kerül, annak az önrésze 2 200 000,- Ft. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Mivel mai ülésünknek több napirendi pontja nincsen, ezért az 

ülést 17,40 órakor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné  

jegyző polgármester 

 


