Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes
nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk
Zajk, Iskola utca 1.
Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő,
Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna
aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és
építéshatósági osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy a kiküldött, írásos meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyaljuk meg mai ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.
18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ Együttműködési megállapodás megkötése Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
3./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettség teljesítése
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
4./ Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015. évi változásairól
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
5./ Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
6./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.
18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
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(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A 2014. december 16-án tartott ülésünkön fogadtuk el az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet. Az SZMSZ 1.
mellékletében kerültek felsorolásra a használt kormányzati funkciók, amelyek közül 2 db
kormányzati funkció esetében az elnevezés hibásan lett feltüntetve. A 102030 kódú
kormányzati funkció helyes elnevezése „Idősek, demens betegek nappali ellátása”, a 104012
kódú kormányzati funkcióé pedig „Gyermekek átmeneti ellátása”. A hibás elnevezések
javítását meg kell tennünk, hogy ez a későbbiekben ne okozzon problémát elszámolásoknál,
vagy pályázatoknál. A hiba kijavítása a rendelet módosításával megoldható. Javaslom az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló önkormányzati
rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
1/2015. (II. 3.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 3.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
2./ Együttműködési megállapodás megkötése Zajk Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Tavaly decemberben volt róla szó, hogy felül kell vizsgálni a
Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást. A
települési önkormányzatnak hozzá kell járulnia a nemzetiségi önkormányzat működéséhez,
biztosítani kell a helyiséghasználatot, az internetet és egyéb feladatok, például postázás
ellátását. A testületi működéshez a helyiséget legalább havi 16 órában kell biztosítanunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Biztosítani kell a tárgyi, technikai feltételeket, aminek a
költségeit álljuk. Akkor is kell ezt biztosítani, ha nekik vannak saját eszközeik. A leltár szerint
azonban saját ingó vagyonnal a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik. Az ügyintézést,
a levelezést, a jegyzőkönyvek összeállítását, továbbítását mi végezzük a hivatalban.
Hóbor Károlyné képviselő: Telefonköltséget is kell állnunk?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Igen, a telefonhasználatot is kell biztosítani, de azt lehet
korlátozni, a mértéket a települési önkormányzat mondja meg. Ha kárt okoznak a
helyiséghasználat során, azt nekik kell kijavítani. A rendezvényekhez is kell részükre helyet
biztosítani. Amióta a települési önkormányzatok ennyi mindent biztosítanak a nemzetiségi
önkormányzatok számára, a nemzetiségi önkormányzatok sokkal kevesebb működési
támogatást kapnak. Az önkormányzat a kötelezően biztosítandó feltételeken kívül egyedi
kérelem alapján további támogatást állapíthat meg a nemzetiségi önkormányzat számára, de
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ez nem kötelező, az önkormányzat dönti el, ad vagy nem ad. A megállapodás jelentős részét
teszik ki a pénzügyi-, gazdálkodási szabályok.
Grózner Tiborné polgármester: A törvényi előírásoknak eleget teszünk, amit kötelező, azt
biztosítjuk a nemzetiségi önkormányzatnak. Javaslom az előterjesztés szerinti együttműködési
megállapodás jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
3/2015. (I. 29.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajk Község
Önkormányzata és a Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást a melléklet szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: megállapodás aláírására 2015. január 31.
felülvizsgálatra: 2016. január 31.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
3./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettség
teljesítése
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A képviselő-testület tagjainak, a képviselőknek és a
polgármesternek a megválasztásukat követő 30 napon belül kellett kérelmezniük felvételüket
a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ez új dolog, most vezették be. A kérelmet kizárólag
elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehetett benyújtani. Mindannyian bejelentkeztünk
az adatbázisba és mindannyiunkat fel is vettek a köztartozásmentes adózók közé.
Nagy Gézáné képviselő: Miért kellett ez?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Új dolog, a törvény előírta. Mi volt a cél ezzel, azt nem tudjuk.
Szankciója van annak, ha valakit törölnek a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Ha nem
rendezi a köztartozását az érintett képviselő az értesítéstől számított 60 napon belül, le kell
folytatni a méltatlansági eljárást és meg kell szüntetni a képviselői megbízatást.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
4/2015. (I. 29.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
polgármester és a megválasztott települési önkormányzati képviselők mindegyike
eleget tett az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségének és az adatbázisba
történt felvételt mindegyik képviselő-testületi tag a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdése
szerinti határidőben igazolta is.
4./ Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015. évi változásairól
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Sok minden változik a szociális ellátások területén. Jegyző
asszonyt kérem fel a tájékoztató megtartására.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A változások 2015. március 1-jétől lépnek hatályba. Az aktív
korúak ellátása átkerül a járási hivatalhoz. A lakásfenntartási támogatás megszűnik. 2014.
december 31-ig a kifizetett lakásfenntartási támogatás 90%-át visszaadta az állam, idén már
csak 70% a támogatás addig, amíg le nem járnak a 2015. február 28-ig megállapított
ellátások. A méltányossági ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás is megszűnik. Az
önkormányzati segély átalakul rendkívüli települési támogatássá. Március 1-jétől települési
támogatás lesz, amelyen belül az önkormányzat kompetenciája eldönteni, hogy milyen ellátást
állapít meg. A települési támogatás fedezetét az önkormányzatnak kell biztosítania. Kap
ugyan erre pénzt a központi költségvetésből egyéb szociális támogatás jogcímen, de nem
tudjuk, mi marad meg belőle és mire lesz elég. A rendkívüli települési támogatás
megállapítása kötelező, de azt, hogy mi a rendkívüli élethelyzet, azt az önkormányzat
határozhatja meg. A települési támogatáson belül az önkormányzat olyan ellátást vezet be,
amit jónak lát, erről szabadon dönthet. A lakásfenntartási támogatás megszűnése miatt
javaslom biztosítani a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtandó
települési támogatás megállapítását, mert a lakásfenntartási támogatás megszűnése sok
hátrányos helyzetű családot érint. Azt, hogy ezt a támogatást milyen összegben, kinek, milyen
feltételek mellett nyújtják, az önkormányzat meghatározhatja. A rendeletet február 28-ig kell
megalkotnia a képviselő-testületnek.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Beszélgettünk a képviselő-testület
tagjaival a szabályozási koncepcióról. A rendkívüli települési támogatást mindenképpen
szabályozni kell. Kérjük, hogy maradjon meg az a lehetőség, hogy hivatalból is nyújtható
legyen ez a támogatás eseti jelleggel és rendkívüli élethelyzetként kerüljön meghatározásra a
betegség miatti többletkiadás. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtsunk támogatást, de ezt csak természetbeni formában tegyük meg, a szolgáltatóknak
átutalva a megállapított összeget. Célszerű lenne fix összeget, például 3 000,- Ft-ot
meghatározni minden jogosult számára és a vagyoni helyzet vizsgálatát is elő kellene írni a
támogatás megállapításához. Ha valakinek több ingatlana van, csak egyre kaphassa meg a
támogatást, arra, amelyikben életvitelszerűen lakik. Esetleg el lehet azon is gondolkodni,
hogy tulajdonjoghoz legyen kötve a támogatás igénylése, de ezt majd még átbeszéljük. Van
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más javaslat? Megállapítom, hogy nem érkezett. A rendelet-tervezetet a hivatalban előkészítik
és február 28. előtt megtárgyaljuk. Ha lesznek még javaslatok, azt közöljük, vagy a rendeletet
tárgyaló ülésen megbeszéljük. A tájékoztató elfogadásáról nem kell szavazni, ezért áttérünk a
következő napirendi pont tárgyalására.
5./ Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.

6./ Egyebek
Grózner Tiborné polgármester: Felkérem Simonyai Imre műszaki osztályvezető urat, hogy
tájékoztassa képviselő-testületünket a Boldog Buzád Tornya építési munkáinak
előrehaladásáról.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A munkálatoknak nekiállt az
ÉKKÖV Kft., a közbeszerzési eljárás nyertese. A munkaterület átadás-átvétel megtörtént, az
alap betonozása is lassan befejeződik.
Hóbor Károlyné képviselő: Kárt okoz-e az építkezés?
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Abban az útban, amit használnak a
megközelítéshez, biztosan lesz kár. Csak egy út használatát engedélyeztük, de a nagy autókkal
és munkagépekkel nehéz az építési terület megközelítése.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel? Megállapítom,
hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,00 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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