Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-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 és
Hóbor Károlyné képviselők
Igazoltan távol maradt: Nagy Gézáné képviselő
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna
aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Nagy Gézáné képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt igazoltan maradt
távol az ülésről. Javaslom, hogy az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk
meg mai ülésünkön.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ Zajk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
4./ Feladat-ellátási szerződés fogászati alapellátásra
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
5./ Egyebek
Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Felkérem Jegyző
Asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. mellékletébe nem
került beépítésre a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásra átruházott hatáskör, pedig az
önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat évek óta ezen társulás útján látja el. Ezt a
hiányosságot most pótolnánk. Javasoljuk továbbá a polgármesterre átruházott hatásköröket
kiegészíteni az olyan együttműködési megállapodások megkötésének, pályázatokhoz
támogató nyilatkozatok kiadásának jogával, amelyek pénzügyi kötelezettségvállalással nem
járnak és megkötésük, kiadásuk nem tartozik a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe.
Alapvetően technikai jellegű módosításokról van szó.
Grózner Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Javaslom az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló
önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
7/2015. (VIII. 13.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2015. (VIII. 13.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
2./ Zajk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Szép, terjedelmes anyagot kaptunk. A Helyi Esélyegyenlőségi
Program bemutatja a települést, tartalmaz statisztikai adatokat a népességre, a lakosok
korösszetételére, a munkanélküliségre vonatkozóan, amelyek a valóságnak megfelelnek.
Szerepelnek benne célkitűzések, valamint a romák helyzetének javítását szolgáló tervek is.
2013. évben közel 80 fő roma élt Zajkon. A szociális ellátások átalakultak 2015. márciusától.
Több ellátás megszűnt, a lakhatás költségeinek viseléséhez nem tudunk támogatást adni, mert
az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem engedi meg.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2 évente felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálatot megtettük. A meglévő problémák továbbgondolása történik meg
az anyagban. Zajk hátrányos helyzetű település hátrányos helyzetű lakossággal. A
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problémákat az önkormányzat nem tudja egymaga megoldani, kormányzati segítségre is
szükség van.
Hóbor Károlyné képviselő: Dicséret illeti azt, aki ezt az anyagot összeállította.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2013. évben volt igazán nagy munka a Helyi Esélyegyenlőségi
Program összeállítása, most a felülvizsgálatot már könnyebb volt elvégezni.
Grózner Tiborné polgármester: Zajk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata megtörtént, javaslom a Helyi Esélyegyenlőségi Program
módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
55/2015. (VIII. 12.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 3-án
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és a módosításokkal
egységes szerkezetben elfogadja.
3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Legutóbb 2013. július 3. napján döntöttünk a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. Most
ismét módosítások elfogadásáról kellene döntést hoznunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Zajk Község Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Társulás
részt vegyen a KEOP-1.1.1/C-13-2013-2017 kódjelű pályázaton eszközbeszerzések
megvalósítása céljából. Ez a pályázat sikeres volt, ezért a projekt végrehajtásával kapcsolatos
kötelezettségeket a társulási megállapodásban rögzíteni kell. A KEOP pályázattal
kapcsolatban a legfontosabb módosítás, hogy a Társulás fenntartási kötelezettsége 2020.
december 31-ig meghosszabbodik. A 2013. évben jóváhagyott társulási megállapodás még
nem lépett hatályba, de a Tisztelt Képviselő-testület az általa már elfogadott megállapodás
módosításáról tud döntést hozni. A KEOP projekt kapcsán beépítendő elemek mellett a
társulási megállapodás módosítása egyéb, apróbb átvezetéseket is tartalmaz, mint például
Pacsa és Jánosháza települések várossá nyilvánítására tekintettel az érintett önkormányzatok
helyes elnevezését, Rigács község társulási szándékának elfogadása miatt Rigács Község
Önkormányzatának felsorolása a tagönkormányzatok között. Megítélésünk szerint a társulási
megállapodás módosítása nem tartalmaz olyan változást, ami az önkormányzat érdekeit
sértené, ezért javasoljuk az elfogadását.
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.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
56/2015. (VIII. 12.) 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: 2015. augusztus 31.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
4./ Feladat-ellátási szerződés fogászati alapellátásra
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Zajk község a letenyei székhelyű Letenye I. számú fogorvosi
körzet illetékességi területéhez tartozik. A Letenye I. számú körzet fogorvosa látja el Zajk
lakosságán kívül még Becsehely déli oldala, Kistolmács, Murarátka és Petrivente községek
lakóit is a fogorvosi alapellátást illetően. A körzetben az ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató Dr. Czvetkó Vanda fogorvos, aki jelenleg Bázakerettyén rendel, mert az
Egészségház felújítása még nem történt meg. Önkormányzatunknak Letenye Város
Önkormányzatával nincs feladat-ellátási szerződése a fogorvosi alapellátást illetően, amit a
népegészségügyi igazgatási szerv is hiányol.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztálya hivatalból felülvizsgálta a fogászati körzet működési
engedélyezési eljárását és akkor állapította meg, hogy a fogorvosi körzet vonatkozásában a
körzethez tartozó települések Letenye városával feladat-ellátási szerződést nem kötöttek. A
fogorvosi ellátás a Letenye Város Önkormányzata tulajdonában lévő fogorvosi rendelőben
történik, a felszerelés és a műszerek egy részét Letenye városa biztosítja, ezért a
népegészségügyi szerv a feladat-ellátással érintett önkormányzatokat, így Zajk Község
Önkormányzatát is írásban felhívta az elmaradt feladat-ellátási szerződés pótlólagos
megkötésére. A letenyei önkormányzat a fogászati tevékenység ellátásával, a tevékenységhez
rendelkezésre bocsátott helyiségekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások viseléséhez
hozzájárulást nem kér Zajktól. A feladat-ellátási szerződést Letenye Város Képviselő-testülete
a 2015. július 9-én tartott ülésén fogadta el, ezért a szerződésben még az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. §-ára történik hivatkozás. Időközben azonban hatályba lépett az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, amely felülírja ugyan a régi
jogszabályt, de alapjaiban nem változott a rendszer, a fogorvosi alapellátás biztosítása
továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad a települési önkormányzatok számára.
Grózner Tiborné polgármester: A feladat-ellátási szerződés megkötésével egy régóta meglévő
helyzetet teszünk rendbe, ezért javaslom az előterjesztés szerinti feladat-ellátási szerződés
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megkötését a fogászati alapellátás biztosítására. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
57/2015. (VIII. 12.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátás
biztosítására vonatkozó feladat-ellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal
megköti Letenye Város Önkormányzatával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: a megállapodás megkötésére 2015. augusztus 31.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

5./ Egyebek
Grózner Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel?
Hóbor Károlyné képviselő: A borturisztikai létesítmény kivitelezése hol tart?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A beruházás lassan befejeződik, a borturisztikai létesítmény
felépült, a pénzügyi teljesítésre is hamarosan sor kerül. A projektet 2015. augusztus 31-ig kell
megvalósítani, amely határidőt tartani tudjuk.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. További kérdés? Megállapítom,
hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,10 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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