Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2016. április 13-án 9.00 órakor tartott rendkívüli
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, Kovács Brigitta építéshatósági
ügyintéző, 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. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira. Javaslom a meghívó
szerinti napirendi pontok megtárgyalását a mai ülésen.
Javasolt napirendi pontok:
1./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ 2016. évi közbeszerzési terv
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
3./ Egyebek
Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja Zajk
Község Önkormányzata is. Önkormányzatunk a társulási megállapodás módosításait eddig
rendre elfogadta és most újabb módosítás elfogadásáról kell döntenünk. A társulási
megállapodás módosítását az teszi szükségessé, hogy Nagykanizsa, Iharos, Iharosberény,
Petrivente, Pogányszentpéter és Semjénháza települések önkormányzatai a jogszabályi
előírások betartásával döntöttek a társulásból való kiválásukról, így ezen önkormányzatok
2016. január 1. napjától kezdődően már nem tagjai a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
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Társulásnak. A megállapodás módosítás lényege tehát az, hogy a kivált önkormányzatok adatai
a társulási megállapodásból törlésre kerülnek.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A felsoroltakon kívül több önkormányzat is döntött a társulásból
való kiválásról, de ők vagy nem hozták meg időben a döntést, vagy nem küldték meg azt a
jogszabályi határidő betartásával a társulásnak, így ők még a társulás tagjai maradtak. A
társulást 2020. december 31-ig fenn kell tartani pályázatban vállalt kötelezettség miatt. A kilépő
tagokkal elszámol a társulás.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. Kérem, aki
javaslatommal egyetért és így a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
5/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó
Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására
létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
2./ 2016. évi közbeszerzési terv
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezései alapján önkormányzatunknak is el kell fogadnia az éves közbeszerzési tervét. A
2016. évi költségvetés elfogadásakor nem tervezetünk olyan beruházást, fejlesztést, felújítást,
beszerzést, amely közbeszerzési eljárás alá tartozna, ezért a közbeszerzési terv nem tartalmaz
adatot, üres.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A nemleges közbeszerzési tervet is el kell fogadni. Ha sikeres
pályázatoknak köszönhetően lesznek olyan beruházások, fejlesztések, amelyek esetében
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor a közbeszerzési tervet év közben módosítania kell
a képviselő-testületnek.
Grózner Tiborné polgármester: Amennyiben szükségessé válik, a módosítást meg fogjuk tenni.
Javaslom a 2016. évi nemleges közbeszerzési terv elfogadását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
2

6/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemleges tartalmú 2016. évi
közbeszerzési tervet elfogadja azzal, hogy az évközben bekövetkező változásokra
tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester

3./ Egyebek
a) „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” - TOP-1.2.115 kódszámú pályázatra konzorcium létrehozása és pályázat beadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Megjelent a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati kiírás. A kiírás keretében Letenye Város
Önkormányzata konzorciumban 5 községgel pályázatot nyújthat be aktív turisztikai
fejlesztésekre. A konzorciumban Letenye, Kistolmács, Murarátka, Zajk, Muraszemenye és
Tótszerdahely települések vesznek részt.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A pályázatnak kapcsolódnia kell a
„Mura program” célkitűzéseihez. A konzorciumban résztvevő települések többségének a Mura
folyóhoz kötődnie kell. Csak olyan aktív turisztikai fejlesztést lehet megvalósítani a pályázati
forrásból, ami a pályázati kiírásnak megfelel. Zajk település bruttó 15 millió forintra számíthat
nyertes pályázat esetén. Ebből az összegből kell finanszírozni a tervezés és a kivitelezés
költségeit. Ha az önkormányzat nagyobb volumenű beruházást akar, akkor plusz forrást kell
hozzárendelnie. Ami megvalósul a pályázat eredményeképpen, az az önkormányzat
tulajdonában marad. A fenntartási kötelezettség 5 év. A támogatási összeg 10 %-a fordítható
eszközbeszerzésre. A pályázat beadási határideje 2016. április 27.
Grózner Tiborné polgármester: A képviselő-testület tagjaival egyeztettem a lehetséges
fejlesztésekről. Véleményünk az, hogy egy nyilvános illemhelyet és egy pihenőhelyet kellene
megépíteni a pályázati forrásból.
Hóbor Károlyné képviselő: Mindkettő fejlesztésre szükség van. Ha turisták érkeznek a
településre, kell egy hely, ahol megpihenhetnek, leülhetnek, szalonnát süthetnek. A nyilvános
WC a települési rendezvényekhez is szükséges.
Grózner Tiborné polgármester: A pihenőhellyel kapcsolatban az elgondolás az, hogy fedett,
tető alatti főzési lehetőséget biztosítanánk kemence építésével. Lennének padok is a pihenéshez.
A szociális helyiség elhelyezésére a hivatal mögötti terület alkalmas, a pihenőhelyet pedig a
hivatallal szembeni területre javasolnám megépíteni vagyonbiztonsági szempontok figyelembe
vételével. Mindkét terület önkormányzati tulajdonban van. Észrevétel, kérdés? Megállapítom,
hogy nem érkezett. Javaslom a pályázat beadását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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7/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t:
1. Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” - TOP-1.2.1-15 kódszámú
pályázati felhívásra.
- A pályázat címe: „Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén”
- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe Zajk tekintetében: Zajk 3
hrsz-ú és Zajk 140 hrsz-ú ingatlanok
- A pályázati konstrukció száma: TOP-1.2.1-15
- A tervezett projekt teljes költsége: 200.000.000,- Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű
összege: 0,-Ft
- A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége
(elszámolható költség): 200.000.000,- Ft.
- A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000,- Ft.
- Zajk községre eső fejlesztési összeg: 15.000.000,- Ft
2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a
szükséges dokumentumok aláírására.
3. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
konzorciumi megállapodás aláírására a turisztikai projekt megvalósítására
Muraszemenye, Murarátka, Letenye, Kistolmács és Tótszerdahely községekkel.
4. A képviselő-testület a TOP-1.2.1-15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú
támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a
beruházási kiadási előirányzatát a „Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura
mentén” címen megemeli az elnyert pályázati támogatás összegével a támogatási
döntés kézhezvételét követő költségvetési rendelet módosításakor.
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat az igényelt
támogatásnál kevesebb támogatásban részesül, vagy részletes tervek alapján
növekszik a projekt összköltsége, az ezekhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó
újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
b) Egyéb tájékoztatások
Grózner Tiborné polgármester: A Vidékfejlesztési Program keretében szeretnénk pályázatot
benyújtani a Polgármesteri Hivatal felújítására. A tervezővel beszéltem, nekiáll a tervek
elkészítésének. A pályázat beadásáról a döntést a következő képviselő-testületi ülésen hozzuk
meg.
A mezőgazdasági közmunkaprogram keretében a növények ültetését folyamatosan végezzük.
A tegnapi napon földbe került a burgonya és a hagyma. A tavaly ősszel elültetett hagymából
mostanára szép újhagyma fejlődött, amelynek az értékesítését megkezdtük. Pince építését
tervezzük, ahol a terményeket tárolni tudjuk.
A Let-Coop Zrt. vezetője tájékoztatott arról, hogy a településen lévő élelmiszerbolt épületét el
szeretnék adni. Az épületet a vegyesbolt jelenlegi üzemeltetője bérli, neki is felkínálják
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megvételre az ingatlant. Ha az üzemeltető nem él az ingatlan megvásárlási lehetőségével, akkor
elképzelhető, hogy nem lesz bolt a településen.
Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az
ülést 9.40 órakor bezárom.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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