Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 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 az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyaljuk meg mai ülésünkön.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Tájékoztató Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
3./ A falugondnoki szolgálatról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
4./ A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos szabályozások elfogadása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
5./ Zajki Művelődési Ház tetőfelújítására érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
6./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására az önkormányzatok működőképességének megőrzésére („MÜKI”)
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./ Tájékoztató Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A 2015. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló
tájékoztatót megkaptuk. Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem meg, hogy ismertesse a
képviselőkkel a legfontosabb adatokat.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A féléves beszámolót nem kötelező elkészíteni, de úgy
gondoltuk, hogy érdemes tájékoztatást adni a költségvetés féléves teljesítéséről. A bevételek
65%-ra, a kiadások 41%-ra teljesültek. Az első félévben az állami támogatások 43%-a,
8.927.000,- Ft érkezett a számlánkra. Az állami hozzájárulások összegét mindig időarányosan
utalják, az alacsony százalékos arány annak tudható be, hogy a vis maior támogatás 13 millió
forintos összege még nem került kiutalásra. A közhatalmi bevételeknél a gépjárműadó 34%ra, az iparűzési adó 46%-ra teljesült. A működési bevételeknél az intézményi működési
bevételek teljesítése magasabb az időarányosnál, aminek az oka, hogy megérkezett a
polgármesteri életbiztosítás 2.554.000,- Ft-os összege. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel az
első félévben nem volt. A támogatásokat az 5. melléklet részletezi. A Munkaügyi Központtól
a közmunka pályázatok bértámogatására 8.676.000,- Ft érkezett, 100.000,- Ft-ot kapott az
önkormányzat gyermekprogram rendezéséhez a Muramenti Családsegítő Központtól,
251.000,- Ft-ban részesültünk az iskolai Erzsébet utalványokra, 1.508.000,- Ft pályázati
támogatás érkezett a Buzád Torony beruházáshoz, 9.825.000,- Ft volt a falugondnoki busz
beszerzésének pályázati támogatása. Felhalmozási bevételként a közfoglalkoztatáshoz eszköz
beszerzésre 4.898.000,- Ft-ot kapott Zajk Község Önkormányzata. A Buzád Torony
megépítésének támogatását az 5. melléklet 11. pontja tartalmazza. A beruházás 149.000,- Fttal került többe a tervezettnél, amely összeget Letenye Város Önkormányzata átutalta
Zajknak. Június 30-án 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott és 1 fő munka
törvénykönyves munkavállaló állt alkalmazásban. A közfoglalkoztatottak létszáma januárban
18 fő, februárban 14 fő, márciustól júniusig 21 fő volt. A költségvetés kiadási oldaláról is
szólnék. A bér és járulék kiadások valamelyest magasabbak voltak az időarányosnál, mivel a
tervezettnél több főt foglalkoztat az önkormányzat. A dologi kiadások a tervezetthez képest
16,5%-ra teljesültek, mivel a vis maior elszámolások csak részben realizálódtak az első
félévben. A 7. melléklet mutatja be a szociális ellátások alakulását. A segélyek kifizetése
meghaladta az előirányzatot a foglalkoztatást helyettesítő támogatások miatt. 2015. március 1jétől változott meg a szociális ellátórendszer. Márciustól június végéig összesen 30.000,- Ft
települési támogatás került kifizetésre. A 8. mellékletből látható, hogy 5.000,- Ft-ot fizetett az
önkormányzat TÖOSZ tagdíjra. A társulási tagdíj és a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosításáért
fizetendő díj a második félévben kerül átutalásra. Visszautalásra került a falugondnoki busz
vásárlásához megelőlegezett összeg Letenye Város Önkormányzatának. A 10. melléklet a
beruházásokat mutatja be. A torony építésére 20.262.000,- Ft, a közfoglalkoztatáshoz
eszközbeszerzésre 4.188.000,- Ft, a falugondnoki busz közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására 140.000,- Ft került kifizetésre. Összességében a kiadások 41%-ra teljesültek.
Hóbor Károlyné képviselő: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdeznem sem kell, mert
mindenről kaptunk információt.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Azért készítettük el a tájékoztatót, mert jó látni a testületnek is,
hogy hol tart a költségvetési bevételek és kiadások alakulásában az önkormányzat. A
tájékoztató elfogadásáról döntést nem kell hozni, egyszerűen tudomásul veszi a képviselőtestület.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük, hogy elkészült az anyag. Úgy gondolom, jó
irányba halad az önkormányzat. A tájékoztatót tudomásul vettük, és rátérünk a következő
napirendi pont tárgyalására.
2./ Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: Önkormányzatunk 2015. évi költségvetését módosítani kell.
Felkérem Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt a módosítás részleteinek ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A költségvetés módosítását a bevételek növekedése
miatt kell megtenni, amihez hozzá kell igazítani a kiadásokat is. A költségvetés bevételi
oldalán a következő változások történtek: A költségvetés tervezésekor alacsonyabb létszámú
közfoglalkoztatottal számoltunk. A magasabb létszámhoz igazodóan az elkülönített alaptól
igényelt működési támogatás összegét 3.245.000,- Ft-tal megemeltük. A működési
támogatások összegét növelte a Muramenti Családsegítő Szolgálattól kapott 100.000,- Ft
gyermekprogram szervezésére, valamint a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
Erzsébet utalványának összege. A vis maior támogatás az állami hozzájárulások között került
megtervezésre, most ezt a 13.050.000,- Ft-ot az Államkincstár utasításának megfelelően a
felhalmozási célú támogatások közé kell átsorolni. A polgármester lejárt életbiztosítása
megtérüléseként 2.560.000,- Ft-ot kapott az önkormányzat. A kamatmentes kölcsön
formájában adott átmeneti segélyekből 50.000,- Ft térült vissza. A Buzád Torony kivitelezése
149.000,- Ft-tal meghaladta a tervezett kiadásokat, amely összeget Letenye Város
Önkormányzata biztosította. A forgótőke összegével, 51.000,- Ft-tal megnövelésre került a
pénzmaradvány összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kiadási oldalon a
magasabb létszámú közfoglalkoztatott miatt a személyi juttatások összege 1.000.000,- Ft-tal,
a munkaadókat terhelő járulékok összege 400.000,- Ft-tal került megemelésre. Az ellátottak
pénzbeli juttatásai meghaladták a tervezett előirányzatot, ezért erre az előirányzatra
2.000.000,- Ft-ot csoportosítottunk át. A MÜKI támogatásból 2.363.000,- Ft-ot kellett
visszafizetni, 5.000,- Ft-ot fizettünk ki a TÖOSZ tagdíjra, a szociális támogatások
visszatérülésére 25.000,- Ft-ot számoltunk. A Magyar Államkincstár 2014. decemberében
662.000,- Ft-ot utalt előlegként, amely előirányzatot államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése címen finanszírozási kiadásra kellett módosítani, ami tulajdonképpen csak
technikai művelet. Az ismertetett módosítások eredményeképpen a költségvetés bevételi és
kiadási főösszege 6.455.000 Ft-tal növekszik, melynek hatására a 2015. évi költségvetés
főösszege 144.357.000,- Ft-ra változikt.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés, észrevétel?
Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti
megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
8/2015. (IX. 24.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2015. (IX. 24.)
önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint
megalkotja.
3./ A falugondnoki szolgálatról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A falugondnoki szolgálat feladatait önkormányzati
rendeletben határoztuk meg. A belső ellenőr nemrégiben ellenőrizte a falugondnoki szolgálat
működését és felhívta a figyelmet arra, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati
rendeletben át kell vezetni a megalkotása óta bekövetkezett jogszabályi és szervezeti
változásokat. Az új rendelet tervezetében nagy változások nincsenek a falugondnoki szolgálat
feladatait illetően, a korábbi rendelet került átírásra.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján került
összeállításra. Új elemként került be a rendeletbe, hogy a falugondnoki szolgáltatás
igénybevételének elutasítása esetén a képviselő-testülethez lehet panaszt benyújtani. A
falugondnoki szolgálat feladatai nem változnak.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati
rendelet megalkotását az előterjesztés szerinti tartalommal. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
9/2015. (IX. 24.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2015. (IX. 24.)
önkormányzati rendeletét a falugondnoki szolgálatról a melléklet szerint
megalkotja.
4./ A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos szabályozások elfogadása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A szakmai program, a gépjármű üzemeltetési szabályzat és a munkavédelmi szabályzat
tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A falugondnoki szolgálat működéséhez különféle
szabályzatok és a szakmai program is szükséges. A belső ellenőr ellenőrzése során a szakmai
programot áttekintette és megállapította, hogy az felülvizsgálatra szorul. A belső ellenőr
feltárta továbbá, hogy még nem került elfogadásra a falugondnoki szolgálat gépjármű
üzemeltetési szabályzata és munkavédelmi szabályzata. A szakmai program felülvizsgálata
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megtörtént és kidolgozásra kerültek a hiányzó szabályzatok. A szakmai program módosítása
helyett új szakmai programot javaslok elfogadni, amely megfelel a hatályos jogszabályi
előírásoknak. Az új szakmai program is a régi alapján készült el, így a feladat-ellátásban
változás nem történik. A szakmai program összhangban van a falugondnoki szolgálat
feladatait meghatározó önkormányzati rendelettel. Javaslom a falugondnoki szolgálat szakmai
programjának előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
58/2015. (IX. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzat
által fenntartott falugondnoki szolgálat szakmai programját a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: A falugondnoki szolgálat gépjármű üzemeltetési szabályzata a
jogszabályi előírások és a kialakult gyakorlat alapján került kidolgozásra. Kérdés,
hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a falugondnoki szolgálat gépjármű
üzemeltetési szabályzatának elfogadását az előterjesztett tartalommal. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
59/2015. (IX. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzat
által fenntartott falugondnoki szolgálat gépjármű üzemeltetési szabályzatát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Előírás, hogy a falugondnoki szolgálatnak munkavédelmi
szabályzattal is kell rendelkeznie. Eddig a szabályzat elfogadása elmaradt, most ezt a
hiányosságot pótolnánk. Javaslom a falugondnoki szolgálat munkavédelmi szabályzatának
elfogadását az előterjesztett tartalommal. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
60/2015. (IX. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzat
által fenntartott falugondnoki szolgálat munkavédelmi szabályzatát a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Grózner Tiborné polgármester
5./ Zajki Művelődési Ház tetőfelújítására érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A Művelődési Ház tetőszerkezetének állaga olyan mértékben
leromlott, hogy szükségessé vált a tető cseréje. A tetőről lecsúsznak a cserepek, több helyen
ázik az épület, a lécezés és néhány szarufa is elkorhadt. A Művelődési Ház tetőfelújítása
energetikai, funkcióbeli és balesetvédelmi szempontból is szükséges. A munkák elvégzésére
két vállalkozástól kaptunk árajánlatot. A Koba-Tetőmester Kft. ajánlata a kedvezőbb, az
13.088,- Ft-tal lépi túl a rendelkezésre álló támogatást.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Az adósságkonszolidációs
támogatásban nem részesült települések támogatására Zajk 2.950.000,- Ft-ot kapott. Ennek a
támogatásnak a felhasználásáról 2016. január 16-ig el kell számolni. A Koba-Tetőmester Kft.
árajánlata 2.963.088,- Ft, így saját forrásból csak a 13.088,- Ft-ot kell biztosítani a munkák
elvégzéséhez.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A támogatást el kell költeni, mert ha nem kerül felhasználásra,
akkor visszafizetési kötelezettség van. A támogatást a Művelődési Ház felújítására kapta a
település, a pénzt csak ennek az épületnek a felújítására lehet fordítani.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Valódi cserépre kevés a pénz, ezért
lemezcserép kerül felrakásra. A szarufák közül csak azok lesznek cserélve, amelyek
elkorhadtak.
Grózner Tiborné polgármester: A munkának mielőbb neki kell állni, meg kell csinálni a tetőt.
Javaslom a Zajki Művelődési Ház tetőfelújítása munkáira kiírt ajánlati felhívás nyerteseként a
Koba-Tetőmester Kft. ajánlattevőt kihirdetni az ajánlata szerinti bruttó 2.963.088,- Ft vállalási
árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
61/2015. (IX. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola u. 1.)
„Zajki Művelődési Ház tetőfelújítása” munkáira kiírt ajánlati felhívás
nyerteseként a Koba-Tetőmester Kft. 8868 Letenye, Farkas J. u. 40. szám alatti
ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerint, bruttó 2.963.088,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
A tetőfelújítási munkák fedezete 2 950 000,- Ft erejéig Zajk Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelete 10. mellékletében a felhalmozási célú kiadások önkormányzati
beruházás, kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó beruházás során, a
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fennmaradó 13 088,- Ft erejéig pedig a 11. melléklet kommunikációs szolgáltatás
során rendelkezésre áll.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
6./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására az önkormányzatok működőképességének megőrzésére
(„MÜKI”)
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: 2014. évben két alkalommal is nyújtottunk be pályázatot a
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. Mindkét pályázatunk sikeres volt.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Igaz, hogy két alkalommal is részesült támogatásban a
település a működőképességének megőrzése céljából, de a kapott összegből volt visszafizetési
kötelezettség is. Címkézve volt a támogatás. Az idén is be kell adni a támogatás iránti igényt,
hogy a likviditási helyzet stabilizálódjon. Jelenleg 2.600.000,- Ft a kifizetetlen számlák
összege, amihez még hozzájön a vízvezeték javítás számlája és a vis maior számla 10 %-a.
Kifejezetten szállítói számlákról van szó, személyi kifizetéssel most nincs elmaradás. A
támogatási igény pontos összege a pályázat összeállítása után látható, a testületnek arról kell
döntenie, hogy a támogatás iránti igényt benyújtja. A pályázatot szeptember 30-ig lehet
benyújtani.
Grózner Tiborné polgármester: Meg kell próbálni az idei évben is a támogatási igény
benyújtását az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében. Bármekkora
összeget kapunk, az segítség a településnek, a likviditási helyzet javítását szolgálja. Javaslom
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására az
igényünk benyújtását, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
62/2015. (IX. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet 1. 7. pont
és a III.4. pont alapján rendkívüli támogatás iránti igényt nyújt be
működőképességének megőrzése érdekében.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
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7./ Egyebek
Grózner Tiborné polgármester: Az idei évben is meghirdették a szociális célú tűzifa
pályázatot. Az a famennyisség, amire pályázni tudnánk, elég alacsony, az igények
kielégítésére nem lenne elegendő. Ezen ok miatt pályázatot nem nyújt be önkormányzatunk.
Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést
17,10 órakor bezárom. Köszönöm a jelenlévőknek az ülésen való részvételt.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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