Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 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, 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.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
3./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
4./ Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
5./ Átfogó értékelés a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
6./ Főállású polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
7./ 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.
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Tárgyalt napirendi pontok:
1./ 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: Az előterjesztés készítője Pusztai Klára pénzügyi
osztályvezető, ezért az Osztályvezető Asszonyt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Kötelező jellegű a módosítás. Jelen módosítással a
2014. évi költségvetés főösszege nem változik, marad 122 727 000,- Ft. Alapvetően csak az
előirányzatok átcsoportosítása történik meg a teljesítés adatai alapján. Mindenképpen át kell
vezetni a Magyar Államkincstár közlése szerint a költségvetés bevételi oldalán az
államháztartáson belüli megelőlegezés 662 000,- Ft-os összegét, valamint az év közbeni
forgótőke elszámolást 317 000,- Ft-os összeggel. A többi módosítás a teljesítéshez
kapcsolódik. Az előirányzatok módosításait az előterjesztés 2. oldala részletesen felsorolja.
Az előirányzat módosítások következtében a költségvetés egyes mellékletei is módosultak, a
módosítások azokon is átvezetésre kerültek.
Grózner Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett.
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:
5/2015. (V. 22.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2015. (V. 22.) önkormányzati
rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja.
2./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Ismét Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az
előterjesztés ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Zajk Község Önkormányzata 2014. évi módosított
előirányzata 122 727 000,- Ft volt. A 2014. évi bevételek teljesítése a működési és a
felhalmozási bevételekből, a pénzmaradvány igénybevételből, valamint az államháztartáson
belüli megelőlegezésből tevődött össze és összesen 73 498 000,- Ft-ot tett ki. A bevételek
teljesülése elmaradásának oka a beruházási bevételek nem teljesülése volt. A kiadások a
működési és a felhalmozási kiadásokból álltak össze és a 2014. évi kiadási teljesítés főösszege
62 891 000,- Ft lett. A pénzmaradvány 10 607 000,- Ft. A zárszámadáshoz a törvényi
előírásoknak megfelelően új mellékletek kerültek csatolásra, úgymint vagyonkimutatás,
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követelés és kötelezettség állomány bemutatása, eredmény kimutatás, pénzforgalmi jelentés,
pénzmaradvány felosztás. Az eredmény kimutatást tartalmazó 20. mellékletben például előző
évi adat nincs, mert korábban ilyen kimutatást nem kellett készíteni. A pénzmaradvány
kimutatást a 16. melléklet, a pénzmaradvány felosztást pedig a 17. melléklet tartalmazza. A
pénzmaradvány felosztásban szereplő 662 000,- Ft a januári bérek egy részét fedezte, az
51 000,- Ft a forgótőke összege, a 2 950 000,- Ft adósságkonszolidációban nem részesült
települések támogatása felhasználásával 2016. január 16-ig el kell számolnia az
önkormányzatnak. A kamerarendszer kiépítésére kapott 3 244 000,- Ft-ot is fel kell használni
2015-ben. A pénzmaradvány további összegei a kötelező önkormányzati feladatok ellátására
kerülnek felhasználásra, de nevesítésre került a vis maior pályázat önrésze is. A 14. melléklet
az állami finanszírozás összegeit mutatja be. 2014. évben az állami hozzájárulások összege
29 366 000,- Ft volt. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen
7 188 000,- Ft összeget biztosított a központi költségvetés. A településüzemeltetéshez is
kaptunk állami támogatást. A szociális feladatok ellátásához 13 027 000,- Ft-ot folyósítottak.
Közművelődési támogatás címen 296 000,- Ft-ot, egyéb támogatás címen pedig 8 854 000,Ft-ot kapott az önkormányzat. Gépjárműadóból 182 000,- Ft, iparűzési adóból 303 000,- Ft
bevétel származott. Az intézményi működési bevételek alacsonyan teljesültek, mert nem
valósult meg a faállomány értékesítés. Bérleti díjakból 609 000,- Ft bevétel származott.
Felhalmozási bevételre 1 500 000,- Ft előirányzatot terveztünk, a teljesítés 1 380 000,- Ft volt
a gépkocsi értékesítésből. Működési támogatásként 17 612 000,- Ft-ot folyósított a
Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatásra. Gyermekvédelmi ellátásra 313 000,- Ft érkezett.
Ebédszállítás fedezetére 200 000,- Ft-ot utalt Murarátka Község Önkormányzata.
Felhalmozási célra fejezeti támogatásként 2 950 000,- Ft bevétele volt az önkormányzatnak.
A közbiztonsági kamerarendszer kiépítésére 3 244 000,- Ft-ot kapott az önkormányzat. A
falugondnoki buszvásárlásra 10 millió forintot adott át Letenye Város Önkormányzata
Zajknak. A Buzád torony megépítéséhez 3 millió forintot utalt át a letenyei önkormányzat. Az
önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 18 fő volt.
2014. december 31-én 20 fő dolgozott az önkormányzatnál, ez a munkajogi záró létszám. Az
önkormányzat éves kiadási teljesítése 62 891 000,- Ft, ami a módosított előirányzat 51 %ának felel meg. Spórolt az önkormányzat. A bérjellegű kifizetések 99 %-ra teljesültek. A
dologi kiadások teljesülése 95 %-os lett. Készletbeszerzésre 3 563 000,- Ft, szolgáltatási
kiadásokra 3 645 000,- Ft, kommunikációs szolgáltatásra 447 000,- Ft, egyéb dologi kiadásra
1 897 000,- Ft került felhasználásra. A szociális juttatások teljesítése 92 %, aminek az oka a
közfoglalkoztatás. Ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 8 935 000,- Ft-ot fordított az
önkormányzat. A támogatások, pénzeszköz átadások között működési célú pénzeszköz
átadásra 2 052 000,- Ft, igazgatási hozzájárulásra 1 844 000,- Ft, társulási tagdíjra 26 000,- Ft,
non-profit szervezetek támogatására 182 000,- Ft került elszámolásra. A Buzád torony
építésére 2 959 000,- Ft került kifizetésre 2014. évben. A falugondnoki busz vásárlására
12 538 000,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Tartalék nem volt 2014-ben. Összességében
elmondható, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat feladatait el
tudta látni.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Javaslom a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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6/2015. (V. 22.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. (V. 22.) önkormányzati
rendeletét a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
a melléklet szerint megalkotja.
3./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Az éves belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót a
képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, ezért került beterjesztésre a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2014. évben
végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentés.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve egy
ellenőrzést tartalmazott. A lefolytatott ellenőrzés célja annak elemzése és felülvizsgálata volt,
hogy a roma nemzetiségi és a települési önkormányzat együttműködése a vonatkozó
jogszabályokban előírtak szerint történt-e. A belső ellenőrzés tárt fel hibákat. A hiányosságok
egy része szabályozási hiányosságból adódik, de a gazdasági eseményeket magukban foglaló
bank- és pénztárbizonylatok sem feleltek meg maradéktalanul a számviteli és a költségvetési
gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak. Felhatalmazásbeli hiányosságok is voltak, az elnök
nem adott felhatalmazást a szakmai teljesítés igazolására. A jelentés megtárgyalását követően
intézkedési terv készül, a hiányosságokat az idei évben meg kell szüntetni.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom a belső ellenőr által készített, a 2014. évben
végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentés 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:
45/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2014.
évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentést a mellékelt
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
4./ Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja
2015-2019.
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A gazdasági program elfogadása kötelező. A 2015-2019.
évekre vonatkozó gazdasági program összeállításában a képviselő-testület tagjai részt vettek,
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így az elképzelések, a tervek nem ismeretlenek a képviselők előtt. A gazdasági program
tartalmaz hosszú távon és rövid távon megvalósítani tervezett fejlesztéseket, beruházásokat,
amik a település javát szolgálnák. A gazdasági program leírja, hogy mit szeretnénk elérni Zajk
fejlődése érdekében, de az elgondolások valóra váltása a pályázati lehetőségektől függ. Úgy
gondolom, az anyag részletes és alapos, jól lefedi a fejlesztések irányvonalait. Kérdés,
észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2015-2019. évekre vonatkozó
gazdasági program előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
46/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 20152019. gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: a ciklus végéig folyamatos
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
5./ Átfogó értékelés a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Elkészült a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés is. Az értékelés ismertetésére Jegyző Asszonyt
kérem meg.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Minden évben május 31-ig kell megtárgyalnia a képviselőtestületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést. Az
átfogó értékelés a jogszabályi előírások szerinti tartalommal készült el. Az anyagból látható,
hogy a település lakosságszáma és a gyermekek száma nagyjából beállt, nagy ingadozások
nincsenek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 20 családban 40 gyermek részére került
megállapításra. Óvodáztatási támogatásban 2014. évben zajki gyermek nem részesült.
Tanévkezdési támogatás nem került megállapításra az elmúlt évben és étkezési térítési
díjkedvezményt sem vettek igénybe. A gyermekétkeztetés a területileg illetékes oktatástnevelést végző intézményekben, a letenyei óvodában és általános iskolában biztosított volt. A
gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás által fenntartott Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat útján biztosítja. A szolgálat vezetője által összeállított anyagból látható, hogy a
statisztikai adatok szerint 2014. évben Zajkon 5 fő védelembe vett gyermek volt és 9 gyermek
részesült szakellátásban. Az átfogó értékelés 13. és 14. oldalán találhatóak a Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai Zajkot illetően. Magas volt a családlátogatások
száma, 82 alkalommal volt szükség erre. A problémákat sok esetben a szülők életvitele
okozza. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában a szociális és gyámhivatal
2014. évben végezte átfogó négy éves vizsgálatát, a hivatal a hatósági tevékenység
jogszerűségének ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel. Az önkormányzat bűnmegelőzési
programmal nem rendelkezik. A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat
nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvételre.
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Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Reméljük, hogy a gyermekek
életkörülményei javulnak, ha a szülők változtatnak életvitelükön. Javaslom a 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés előterjesztés
szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
47/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg
a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
6./ Főállású polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: 2015. április 1-jétől főállású polgármester vagyok, ezért
rendelkezem szabadsággal.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Időarányosan a polgármestert 2015. évre 29 nap szabadság illeti
meg. A polgármester szabadságának ütemezését a képviselő-testület hagyja jóvá.
Grózner Tiborné polgármester: A 2015. évi szabadság ütemezésemet összeállítottam, kérem,
hogy fogadják el a szabadságolási ütemtervemet. Kérem, aki a 2015. évi szabadság
ütemezésemet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
48/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi
szabadság ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
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7./ Egyebek
a) Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérései
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete kéréseket fogalmazott meg önkormányzatunk felé. A nemzetiségi önkormányzat
működési támogatás biztosítását igényli és szeretné, ha kikérnénk a véleményüket a
közfoglalkoztatásba bevonandó roma személyeket illetően. Önkormányzatunk anyagi
helyzete a működési támogatás biztosítását nem teszi lehetővé, erre nem tudunk pénzt
fordítani. Zajk Község Önkormányzata jelentős számú közfoglalkoztatottat alkalmaz. A
közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelő, az önkormányzathoz kiközvetített munkavállalók közül lehetséges. Eddig sem volt
akadálya annak, hogy az RNÖ elnöke véleményét, javaslatait informális úton megossza
velem, de a közfoglalkoztatásba bevonandó személyek kiválasztásának joga nem a
nemzetiségi önkormányzatot illeti meg.
Nagy Gézáné képviselő: Anyagi helyzetünk valóban nem engedi meg a működési támogatás
biztosítását. A közfoglalkoztatással kapcsolatban pedig rögzíteni kell, hogy a
közfoglalkoztatásba bevonandó személyek kiválasztásának kizárólagos joga a polgármesteré.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési
támogatás iránti kérelmének elutasítását, a közfoglalkoztatással kapcsolatban pedig azt
rögzítsük, nem látjuk annak akadályát, hogy a nemzetiségi önkormányzat az általa képviselt
nemzetiséghez tartozók közfoglalkoztatása vonatkozásában javaslatot fogalmazzon meg, de a
közfoglalkoztatásba bevonandó személyek kiválasztásának kizárólagos joga a polgármesteré.
Kérem, aki javaslataimmal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
49/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zajk Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Képviselő-testülete kérései ügyében a következő döntéseket
hozza:
1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zajk Roma Nemzetiségi
Önkormányzata részére 2015. évben nem biztosít működési támogatást.
2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem látja akadályát
annak, hogy Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata az általa képviselt
nemzetiséghez tartozók közfoglalkoztatása vonatkozásában javaslatot
fogalmazzon meg, de a közfoglalkoztatásba bevonandó személyek
kiválasztásának kizárólagos joga a polgármesteré.
Határidő: Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata tájékoztatására azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
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b) Egyesületek támogatási kérelmei
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye és a Letenyéért Közéleti
Egyesület civil szervezetek működési támogatás iránti kérelmet nyújtottak be
önkormányzatunkhoz. Várom a képviselők véleményét.
Gerencsér Jenő képviselő: Kötelező most támogatást adni?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Nem. Bármikor vissza lehet térni a kérelmekre.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Most minden fillérre szüksége van az
önkormányzatnak. Elképzelhető, hogy az év során javul a költségvetés helyzete és akkor lehet
támogatni a civil szervezeteket.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom annak elfogadását, hogy az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel jelenleg nem tud működési támogatást biztosítani a két egyesületnek, de
amennyiben az önkormányzat költségvetése az év folyamán lehetővé teszi, képviselőtestületünk a civil szervezetek támogatási kérelmeinek megtárgyalására visszatér. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
50/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi helyzetére tekintettel
jelenleg nem tud működési támogatást biztosítani a Körzeti Tűzoltó Egyesület
Letenye és a Letenyéért Közéleti Egyesület részére, de amennyiben az
önkormányzat költségvetése az év folyamán lehetővé teszi, a Képviselő-testület a
civil szervezetek támogatási kérelmeinek megtárgyalására visszatér.
Határidő: kérelmező civil szervezetek tájékoztatására azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
c) Start közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés
(Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Grózner Tiborné polgármester: A Start közmunkaprogram keretein belül lehetőségünk van a
traktoron és a pótkocsin kívül további eszközök beszerzésére. Az eszközbeszerzésre az
árajánlatok megkérésére kerültek.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A beszerzéshez három árajánlatot
kértünk. Vida László és Zelkóné Gaál Magdolna egyéni vállalkozók, valamint az Épfakergép
Immo Kft. ajánlattevők árajánlatai közül Vida László ajánlata a legkedvezőbb. Vida László a
4 db öntözővíz tárolására alkalmas víztartályt összesen 72 000,- Ft + Áfa áron, a
benzinmotoros szivattyút és tartozékait 305 000,- Ft + Áfa árért, a rotációs kapálógépet
293 000,- Ft + Áfa áron, a motoros permetezőt 160 000,- Ft + Áfa áron, a motoros kaszát
pedig 175 000,- Ft + Áfa áron adná az önkormányzatnak. Az eszközök együttes beszerzési ára
bruttó 1 276 350,- Ft. Vida László ajánlatának elfogadását javasoljuk a Tisztelt Képviselő8

testületnek. A beszerzések fedezete a 2015. évi költségvetésben biztosítva van a felhalmozási
célú kiadások között közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés jogcímen.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom, hogy a három árajánlat összehasonlítása alapján
Vida László egyéni vállalkozó ajánlatát fogadjuk el az eszközbeszerzésekre vonatkozóan az
ajánlata szerinti árakkal. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
51/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola u. 1.) a
Start közmunkaprogram keretében történő eszközbeszerzésére Vida László ev.
8868 Letenye, Petőfi utca 23. szám alatti székhelyű ajánlattevő ajánlatát fogadja
el
- 4 db öntözővíz tárolására alkalmas víztartály esetében 72 000,- Ft + Áfa,
- benzinmotoros szivattyú és tartozékai esetében 305 000,- Ft + Áfa,
- rotációs kapálógép esetében 293 000,- Ft + Áfa,
- motoros permetező esetében 160 000,- Ft + Áfa,
- motoros kasza esetében 175 000,- Ft + Áfa
vállalási árral, azaz összesen bruttó 1 276 350,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzésre vonatkozó
szerződés aláírására.
A beszerzés fedezete Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében meghatározott
felhalmozási célú kiadások között közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés
jogcímen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
d) Pályázat benyújtása
Grózner Tiborné polgármester: Megkérem Simonyai Imre osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a
képviselőket az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázati lehetőségről.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Pályázni lehet kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák,
hidak felújítására, valamint óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására. Zajk esetében az orvosi rendelőnek helyt adó
épület infrastrukturális fejlesztése, valamint belterületi út felújítása férne bele a pályázati
jogcímekbe. Útfelújításra maximum 15 millió forint támogatás igényelhető 85 %-os
támogatás mellett. Az orvosi rendelő esetében a támogatás maximuma 30 millió forint 95 %9

os támogatási aránnyal. Polgármester asszonnyal egyeztettünk, és az a javaslatunk, hogy az
orvosi rendelőnek helyt adó épület felújítására pályázzunk. Az orvosi rendelőnek használt
helyiség nyílászáró és burkolat cseréje mindenképpen szükséges, de a rendelőnek helyet
biztosító önkormányzati épület tetőszerkezete is sürgősen felújításra szorul. Értelmezésünk
szerint a pályázat megengedi az egész épületen a tetőcserét, ezért a maximálisan elnyerhető
támogatási összeg körüli összegre kell pályázni. A pályázatot elektronikus úton 2015. június
9-ig kell feltölteni.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A pályázathoz szükséges önrész a 2015. évi
költségvetésbe ugyan be nem tervezett, de február hónapban az önkormányzat számlájára
megérkezett polgármesteri életbiztosítás összegéből biztosítható.
Gerencsér Jenő képviselő: Az épület tetőzete valóban nagyon rossz állapotban van, a tetőcsere
fontos lenne. A pályázati lehetőséggel élni kell.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Zajk, Iskola utca 1. szám alatt lévő, orvosi
rendelőnek helyet adó épület felújítására. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
52/2015. (V. 21.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Zajk, Iskola
utca 1. szám (Zajk 1/1 helyrajzi szám) alatt lévő, orvosi rendelőnek helyet adó
épület felújítására.
A pályázati önrészt az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében nem tervezett,
de már befolyt polgármesteri életbiztosítás terhére biztosítja.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
e) Tájékoztatások
Grózner Tiborné polgármester: Önkormányzatunk 2 950 000,- Ft-ot kapott az államtól, mivel
Zajk Község Önkormányzata nem részesült adósságkonszolidációban. Ezt a támogatást még
az idei év folyamán fel kellene használnunk.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Meg kellett jelölni, hogy mire
fordítja az önkormányzat ezt a pénzt. A Művelődési Ház felújítása lett felhasználási célként
nevesítve. A Művelődési Házban szükséges a nyílászárók cseréje, a tető, az elektromos
hálózat és a vizesblokk felújítása.
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Grózner Tiborné polgármester: A legfontosabb feladat a tető rendbetétele. Több helyen beázik
a héjazat, egy szalufa is rossz. Ha a tető felújítása megtörténik és marad pénzünk, akkor
korszerűsítjük a vizesblokkot is.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Az árajánlatokat megkérjük. Az
összes ajánlat beérkezését követően rendkívüli ülésen meghozható a döntés a tetőfelújításról.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Az árajánlatok megérkezése után
visszatérünk a témára. 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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