Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. február 23-án 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: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati,
igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi 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./ Javaslat Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
4./ Kamerarendszer bővítése
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
5./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Javaslat Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Grózner Tiborné polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető készítette el
önkormányzatunk 2015. évi költségvetésének tervezetét, ezért felkérem a költségvetési
rendelet tervezetének ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2015. évi költségvetés tervezete elkészült. Az idei év
költségvetési főösszegei magasak, mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeg
137 902 000 Ft. Nagyon szépek ezek az összegek, de tudni kell, hogy jelentős részt tesz ki a
torony beruházás és a vis maior támogatás összege, amiket mind a bevételi, mind a kiadási
oldalon szerepeltetni kell. Az állami támogatásokat a 16. melléklet részletezi. A központi
költségvetésből 31 668 456 Ft bevételre számítunk, amiben szerepel a vis maior támogatás
13 050 000 Ft-tal. Az önkormányzatok működésének általános támogatására Zajk 9 249 000
Ft-ot kap. A közös önkormányzati hivatal működéséhez a támogatást a székhely település,
Letenye kapja. A kapott összeg a hivatal működésére elég, Zajknak nem kell külön pénzzel
hozzájárulni a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához. A zöldterület
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához 1 378 642 Ft, a közvilágítás fenntartásához
1 600 000 Ft, a köztemető fenntartásához 100 000 Ft, a közutak fenntartásához 295 100 Ft,
egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 4 000 000 Ft állami hozzájárulás várható.
Az önkormányzat kap 1 843 436 Ft kiegészítő támogatást is. A szociális feladatok ellátásához
is tartalmaz forrást a költségvetés, de ez kalkulált összeg, a segélyezési rendszer módosítása
miatt ezek az összegek biztosan módosulni fognak az év során. A falugondnoki szolgálat
működéséhez 2 500 000 Ft-tal járul hozzá az állam. 1 200 000 Ft-ot kap az önkormányzat a
közművelődési feladatok ellátására, ez az összeg jóval magasabb, mint ami tavaly volt. A
működési célú támogatások soron 20 673 000 Ft került tervezésre, amely a közfoglalkoztatási
programok támogatását foglalja magában. A felhalmozási célú támogatások között került
betervezésre a közmunkaprogram keretein belüli eszközbeszerzéshez 5 117 000 Ft, a torony
megépítésének 16 179 000 Ft összegű pályázati támogatása, a 2014. évről áthúzódó
falugondnoki kisbusz beszerzésének 10 millió forintos támogatása, valamint Letenye Város
Önkormányzata további 41 929 000 Ft-ot ad a Boldog Buzád Torony megépítéséhez. A
közhatalmi bevételek a tavalyi évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. A bevételek részét
képezi az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, amely működésre és felhalmozásra
használható fel. A 2014. évi pénzmaradvány összege 10 556 000 Ft. A pénzmaradvány
tartalmazza azt a 2 950 000 Ft-ot is, amit az idén fel kell használni, valamint a
kamerarendszer fejlesztéséhez kapott támogatást, a 2014. év végi rendkívüli önkormányzati
támogatás összegét és a közfoglalkoztatottak decemberi bérét. A kiadásokról. A személyi
juttatások előirányzatán került megtervezésre az 1 fő falugondnok, az 1 fő közalkalmazott és a
közmunkaprogramokban foglalkoztatottak bére, de itt van a fedezet beépítve a költségvetésbe
a polgármester és a képviselők tiszteletdíjára is. A tervezett előirányzat összege 22 606 000
Ft. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek kalkulálásra. A dologi
kiadásokat a 11. melléklet részletezi. A vis maior támogatás felhasználása a dologi
kiadásoknál került nevesítésre. A szociális ellátások finanszírozására 2 464 000 Ft-ot
tartalmaz a költségvetés tervezete, de ez biztosan módosulni fog. 39 000 Ft a társulási tagdíj
és fogorvosi ügyeleti hozzájárulás összege. A felhalmozási célú kiadások tartalmazzák azt a
10 millió Ft-ot, amit vissza kell fizetni Letenyének, illetve a torony építéséhez a szintén
Letenyének visszafizetendő 16 179 000 Ft előleget. A 10. melléklet sorolja fel a
beruházásokat. Tervezett beruházás a torony megépítése 41 929 000 Ft kiadással, a közcélú
foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 5 117 000 Ft értékben, a közbiztonság növelését célzó
kamerarendszer kiépítése 3 243 953 Ft összegben, valamint a kötelező önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó beruházás 2 950 000 Ft kiadási előirányzattal. A 10. mellékletben is
szerepelnek a Letenye Város Önkormányzatának visszafizetendő összegek. Az állami
támogatás évről évre csökken, az önkormányzat pedig abból gazdálkodik, amije van. Az
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előterjesztésben van egy határozati javaslat is az adósságot keletkeztető ügyletekkel
kapcsolatban, a költségvetési rendelet megalkotása előtt azt is el kellene fogadni.
Nagy Gézáné képviselő: Az óvoda működéséhez Zajk nem járul hozzá anyagilag?
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Nem. Az óvodát Letenye Város Önkormányzata tartja
fenn és nem kér hozzájárulást Kistolmács, Murarátka és Zajk települések önkormányzataitól.
Hóbor Károlyné képviselő: A 11. mellékletben a vis maior támogatás felhasználásánál
kapcsolódó, járulékos költségekre is van tervezve kiadás 3 500 000 Ft összegben. Mi tartozik
bele a járulékos költségekbe?
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A kötelező műszaki ellenőr díja,
valamint azok a költségek, amire a vis maior támogatás nem használható fel, például ha a
helyreállításon kívül plusz dolgokat is megcsinál az önkormányzat. 22 millió forintra adtuk be
a vis maior pályázatot, de két helyrajzi számon történt káreseményt elutasítottak, ezért
kaptunk kevesebb pénzt a kértnél.
Grózner Tiborné polgármester: További kérdés a költségvetéshez? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
35/2015. (II. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. költségvetési éven belül
nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen
kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

Megnevezés

Sorszám

tárgyév

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő

2015.év

Adatok ezer Ft-ban
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és
kamat bevétel
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02

580
0

1. évben
580
0

2. évben
580
0

3. évben
580
0

03
04

0

0

0

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)

05
06

0
0

0
0

0
0

0
0

07
08

0
580

0
580

0
580

0
580
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Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

09
10

290
0

290
0

290
0

290
0

11
12

0
0

0
0

0
0

0
0

13
14
15
16
17

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

19
20

0
0

0
0

0
0

0
0

21
22
23
24
25

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

26
27

0
290

0
290

0
290

0
290
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Határidő: féléves és éves beszámoló
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
2/2015. (II. 25.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a melléklet szerint
megalkotja.
2./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Grózner Tiborné polgármester: A január 29-én tartott ülésen kaptunk tájékoztatást a szociális
rendszer átalakításáról. A változások figyelembe vételével az új szociális rendelet tervezete
elkészült.
Gál Zsuzsanna aljegyző: A lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra,
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás
hatályon kívül helyezésre kerül a szociális törvényből, ezek az ellátások megszűnnek 2015.
március 1-jével. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve települési támogatás lesz. A
települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. A szociális törvény példálózó
jelleggel sorolja fel, hogy mihez adható támogatás, de ezen kívül azt állapít meg az
önkormányzat, amit akar. A szociális törvény a települési támogatás jogosultsági feltételei
tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat a települési
támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű
támogatást nyújt, az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Egyetlen kötelezőség az,
hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A képviselő-testület javaslatai alapján került
összeállításra a rendelet tervezete, amelyben a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtható települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás szabályozása
kapott helyet. A lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez természetbeni
ellátásként, havi 3 000 Ft összegű támogatást lehetne megállapítani. A rendkívüli települési
támogatás a bevált önkormányzati segély szabályainak felhasználásával került
újraszabályozásra azzal, hogy megmaradt a kamatmentes kölcsön nyújtásának lehetősége. A
felsőfokú tanulmányokat folytatók részére adható Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj megmaradna a javaslat szerint. Az ellátások megállapításával
kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolná. Az önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatások köre, úgymint étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, nappali ellátás és falugondnoki szolgálat nem változott, az ezekre
vonatkozó szabályozás változtatás nélkül került átemelésre a korábbi rendeletből.
Grózner Tiborné polgármester: Tudomásomra jutott, hogy Kistolmács és Murarátka
településeken nem került bevezetésre a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtható települési támogatás. Zajkon sem kellene ezt a fajta támogatást adni,
mert ez olyan folyamatokat indíthat el, ami kedvezőtlen a költségvetésre.
Nagy Gézáné képviselő: Minden esetben adni kell a támogatást, ha szerepel ez az ellátás a
rendeletben?
Gál Zsuzsanna aljegyző: Ha a kérelmező a rendeleti feltételeknek megfelel, akkor igen.
Nagy Gézáné képviselő: Akkor ne kerüljön be a rendeletbe.
Grózner Tiborné polgármester: Később is tudjuk a rendeletet módosítani, ha szükséges. Új
ellátásokat bármikor bevezethetünk, ha lesz rá költségvetési fedezet. Javaslom a települési
támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet alapján azzal, hogy a rendeletben a
lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás nem
kerül szabályozásra, az ezzel kapcsolatos szabályok nem kerülnek bele a rendeletbe. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2015. (II. 25.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendeletét a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról a
melléklet szerint megalkotja.
3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Törvényességi felhívást kaptunk, mert a szennyvíz
elszállítására nem alkottunk önkormányzati rendeletet.
Gál Zsuzsanna aljegyző: A vízgazdálkodásról szóló törvény előírásai szerint a települési
önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének
szervezéséről és ugyancsak ez a törvény írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási
kötelezettséget is. A rendeletalkotást megelőzően a vízügyi hatósággal ki kell jelöltetni a
szennyvíz átvételére köteles telepet, ami Zajk esetében megtörtént, a háztartási szennyvíz
átvételére a nagykanizsai szennyvíztisztító telepet jelölték ki. Eztán lehet csak a
közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárást lefolytatni. Közszolgáltató csak az lehet, aki a
tevékenység végzésére jogosult, van rá engedélye. A szennyvíz leürítési helyének kijelölését
követően négy szervezetet kerestünk meg ajánlattétel érdekében. A Lenti Hulladékkezelő Kft.
kapacitás hiányára hivatkozva, Szepetnek Község Önkormányzata a tevékenység
megszüntetése okán nem adott ajánlatot. Polainé Marek Valéria az ajánlattételi felhívásra nem
reagált, ajánlatot sem tett. A Zalavíz Zrt. jóval az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2015.
január 14-én a közszolgáltatási díj kalkulációhoz kiegészítő adatszolgáltatást kért a
közcsatornára rá nem kötött ingatlanok és az ott élők számáról, amely adatszolgáltatás kérésre
a válaszadás új ajánlatkérés keretében megtörtént. A kiegészítő adatokat megadó levelünkben
15 napon belüli válaszadást kértünk a Zalavíz Zrt-től az ajánlatadás ügyében. A Zalavíz Zrttől a mai nap megérkezett az elutasító válasz, ők sem adnak ajánlatot, mert Zajk a
szolgáltatási területükön kívül esik. A közszolgáltató kiválasztására irányuló próbálkozásaink
nem vezettek eredményre, nem találtunk olyan vállalkozást, amely a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzését vállalta
volna Zajkon. Rendeletet jogszerűen alkotni csak a közszolgáltató megléte után lehetséges,
esetünkben pedig a közszolgáltató hiányzik. A közszolgáltatás ellátására hatósági engedéllyel
rendelkezők nyilvántartásában már csak a megkeresetteknél távolabbi székhelyű
vállalkozások szerepelnek, ezért valószínűsíthető, hogy egy újabb ajánlatkérés sem vezetne
eredményre, nem találnánk olyan vállalkozást, amely vállalná a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzését Zajkon. A határozati
javaslatban leírtuk, hogy egyetértünk a törvényességi felhívásban foglaltakkal, de
közszolgáltató hiányában nem tudunk rendeletet alkotni.
Grózner Tiborné polgármester: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. megkérdezésre került az
ügyben?
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Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
nem végez ilyen tevékenységet, nincs rá engedélye sem.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
36/2015. (II. 23.) számú h a t á r o z a t:
1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal
főigazgatójának ZAB/030/94-1/2015. ügyiratszámon írt törvényességi felhívását a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás tárgyában rendeletalkotás elmulasztása ügyben megismerte.
2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásával a Képviselő-testület mulasztásos
jogszabálysértést követ el, de a Képviselő-testület a jogalkotási kötelezettségének a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás vonatkozásában önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az
önkormányzat közszolgáltató kiválasztására irányuló próbálkozásai nem vezettek
eredményre, nem sikerült olyan vállalkozást, gazdálkodó szervezetet találni, amely a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás elvégzését vállalta volna Zajk tekintetében, a tárgykörben pedig
önkormányzati rendeletet jogszerűen megalkotni csak a közszolgáltató megléte után
lehetséges.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás
megtárgyalásáról és a rendeletalkotás elmaradásának okáról tájékoztassa a Zala
Megyei Kormányhivatal főigazgatóját.
Határidő: 2015. március 9.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
4./ Kamerarendszer bővítése
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Önkormányzatunk 2013. évben 3 243 953 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert pályázaton a kamerarendszer fejlesztésére. A kamerák
elhelyezésére módosítást kértünk, mert egy kamerát célszerű lenne a 11-es számú
villanyoszlopra felhelyezni a temető felé vezető úton. Ezen kívül Józsefhegyre és a hivatallal
szembeni oszlopra szeretnénk kamerát felszerelni. Árajánlatok alapján fogunk dönteni arról,
hogy ki végzi a kivitelezési munkákat. 3 db árajánlat kell, de még csak kettő érkezett be, ezért
csak a harmadik árajánlat beérkezése után választjuk ki a kivitelezőt. A kamerák a
rendőrségre is be lesznek kötve.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A felvételeket csak a rendőrség és a
közterület-felügyelők nézhetik vissza, ez előírás.
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Grózner Tiborné polgármester: Reméljük, hogy a kameráknak visszatartó ereje lesz a
bűnözéssel szemben. Szavaznunk most nem kell a kamerák ügyében, ezért áttérünk a
következő napirendi pont tárgyalására.

6./ Egyebek
Grózner Tiborné polgármester: Gerencsér Jenőné gondnok részmunkaidőben van
foglalkoztatva napi 6 órában. Gerencsér Jenőné feladatai megnövekednek a
közmunkaprogramok beindulásával, ezért indokolt a napi 8 órában történő foglalkoztatása
2015. március 1-jétől.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A fedezet a költségvetésben megvan rá.
Gerencsér Jenő képviselő: A feleségemről van szó, érintett vagyok a témában. A szavazásnál
tartózkodni fogok.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom, hogy Gerencsér Jenőné gondnok részmunkaidős
közalkalmazotti jogviszonyát 2015. március 1. napjától főállású munkaviszonyra változtassa
át a képviselő-testület az illetménye arányos növelésével. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
37/2015. (II. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gerencsér Jenőné gondnok
részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyát 2015. március 1. napjától főállású
(napi 8 órás) közalkalmazotti viszonyra változtatja az illetménye arányos
növelésével.
A főállásban történő foglalkoztatás fedezete Zajk Község Önkormányzata 2015.
évi költségvetése „Működési költségvetés kiadásai – Személyi juttatások és
Munkaadókat terhelő járulékok” sorain rendelkezésre áll.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Meződiné Kiss Lívia igazgatási ügyintéző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel
több napirendi pontunk nincs, az ülést 18,00 órakor bezárom.
K.m.f.
A jegyző megbízásából:
Gál Zsuzsanna
aljegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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