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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. november 20-án 15.00 órakor tartott 

rendes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

                        Zajk, Deák F. u. 11. 

 

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./ Beszámoló a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

2./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről 

     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./ Beszámoló a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Törvény írja elő, hogy a képviselő-testület a jegyző 

beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást és tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból 

származó összegekről. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A beszámoló 2015. október 31-ig bezárólag tartalmazza a 

tárgyévi adóbevételek alakulását. Zajkon az önkormányzat a helyi iparűzési adót és az 

idegenforgalmi adót vezette be. A helyi iparűzési adóból eddig 306 000,- Ft folyt be, ami 

85 %-os teljesítésnek felel meg. Hátralék nincs. Idegenforgalmi adóból bevételt nem 
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terveztünk és bevétel nem is folyt be. A gépjárműadó helyi adóként működik, de a 

szabályozás központi, országosan egységes. 2013. évtől már csak a beszedett gépjárműadó 

40 %-a marad a települési önkormányzatnál, a beszedett adó 60 %-át a központi 

költségvetésnek át kell utalni. Zajk községben 2015. évben 40 fő és 48 db gépjármű tartozik a 

gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá. A költségvetésben tervezett 200 000,- Ft-hoz 

képest a gépjárműadóból származó bevétel október 31-ig 166 786,- Ft volt. A hátralék 

összege 202 807,- Ft. Az adóhátralék teljesítése érdekében felszólítások kerültek kiküldésre, 

ezek eredménytelensége esetén a gépjárművek a forgalomból kivonásra kerülnek. 4 fő 

köztartozását is behajtottuk 103 407,- Ft összegben, amely összeget átutaltuk a behajtást 

kérőnek. A 2015. évből még közel másfél hónap vissza van, ezért az adóbevételek még nőni 

fognak. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a beszámolót. Úgy gondolom, hogy az 

adóbevételeink jól alakultak. Bízom benne, hogy a gépjárműadó hátraléka is csökkenni fog az 

év végéig. Javaslom a 2015. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

63/2015. (XI. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete a 2015. évi adóztatásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Zajk Község Önkormányzata a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás, a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és a 

Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tagja. A Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás útján látjuk el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatokat. Ez a társulás az év végével meg fog szűnni, mert jogszabályváltozás miatt a 

feladata kiüresedik. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A társulás megszűnésével kapcsolatban a zajki képviselő-

testületnek is kell döntést hoznia, amelyről bővebben az „Egyebek” napirendi pont alatt lesz 

szó. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulástól az idén 100 000,- Ft-ot kaptunk gyermekprogramok rendezésére, amely összeget 

már fel is használtuk. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás esetében a 

munkaszervezeti feladatokat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Ez a társulás 

idén egy ülést tartott, amelyen a kötelező döntéseket meghoztuk. A Dél-Zala Murahíd 

Letenye Térségi Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátása miatt maradt meg.  

 

Hóbor Károlyné képviselő: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás miből tartja fenn 

magát? 
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Tagdíjból. Minden önkormányzat fizet tagdíjat a 

lakosságszáma alapján. Munka van a társulás működésével kapcsolatban, az elszámolásokat, 

a pénzügyi beszámolókat el kell készíteni, a korábbi pályázatok ellenőrzésében közre kell 

működni. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein Farkas 

Szilárd letenyei polgármester részt szokott venni és bennünket is képvisel. Pályázaton nyert 

támogatás miatt a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulást 2020. december 31-ig még fenn 

kell tartani. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Kérem, aki a Zajk 

Község Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló 

beszámolómat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

64/2015. (XI. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete a Zajk Község Önkormányzata részvételével 

működő önkormányzati társulások működéséről szóló polgármesteri beszámolót 

elfogadja. 

 

 

3./ Egyebek 

 

a) Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye 

megszüntetése 

 

Grózner Tiborné polgármester: Jegyző asszony jelezte, hogy döntést kell hoznunk a 

Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye 

megszüntetéséről. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Nem lenne értelme fenntartani a társulást, mert változik a 

feladat-ellátási kötelezettség a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében. 

Letenyén létrejön 2016. január 1-jével a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézmény, amely két feladatot fog ellátni. Ellátja Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk 

településekre vonatkozóan a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, valamint a letenyei 

járás területére a család- és gyermekjóléti központ törvényben előírt feladatait. Társulásban is 

el lehetne látni ezeket a feladatokat, de nincs értelme, mert plusz forrás nem jár érte. Társulási 

feladat-ellátás esetén 11 fő kellene az intézménybe, nem társulási fenntartás esetén pedig 6 fő 

felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel lehet a költségvetési szervet működtetni. 

Letenye Város Képviselő-testülete a 2015. november 19-i ülésén döntött a család- és 

gyermekjóléti központ intézmény létrehozásáról. Zajkot a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a Muramenti Családsegítő Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése érinti. Zajk Község Képviselő-testületének is ki kell 

mondania, hogy egyetért a társulás és intézménye 2015. december 31. napjával történő 

megszüntetésével. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Részt vettem azon a társulási tanácsi ülésen, amelyen szó volt 

a társulás és az intézménye megszüntetéséről. A társulás döntéshozó szerve is a megszüntetés 

mellett döntött. Javaslom, hogy képviselő-testületünk értsen egyet a Muramenti Családsegítő 

és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a Muramenti Családsegítő Központ 
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és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31. napjával történő megszüntetésével. Kérem, 

aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

65/2015. (XI. 20.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a 

Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31. 

napjával történő megszüntetésével. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

                tájékoztatásra: 2015. november 30. 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

 

b) Tájékoztatások 

 

Grózner Tiborné polgármester: Felkérem Simonyai Imre osztályvezető urat, hogy adjon 

tájékoztatást a megvalósult projektjeinkről. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Boldog Buzád Tornya megépítése 

volt a legnagyobb beruházás az idén Zajkon. A torony elkészült, a záró ellenőrzés is 

megtörtént. A hiánypótlást benyújtottuk, a 16 millió forintos támogatást meg fogjuk kapni, 

amit Letenyének vissza kell fizetni, mert ő előlegezte meg a támogatást. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A torony látogathatóságáról is kell beszélnünk. Ki kell tenni a 

táblát a nyitvatartási időről. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Több megoldás is lehet. A torony 

kilátó részét nyitva lehet hagyni, de ez vagyonvédelmi aggályokat vet fel. Lehet 

telefonszámot megadni, ahol előzetesen be lehet jelentkezni és adott időpontban valaki 

kinyitja a kilátó ajtaját. Ha előzetes bejelentkezés alapján lehet a tornyot látogatni, akkor ezt 

meg kell hirdetni több fórumon, hogy tudjanak róla a turisták. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Toronyhasználati szabályzatot kell elfogadni. Meg lehet 

határozni napokat, amikor nyitva van a kilátó és akkor valaki ügyel a rend betartására. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Mindenki számára jó megoldást kell találni, ezért a torony 

látogatási rendjéről még gondolkodni fogunk. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Az adósságkonszolidációban nem 

részesült települések támogatásából, a 2 950 000,- Ft-ból megvalósult a Művelődési Ház 

tetőfelújítása és az előtető kiépítése. Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázat 

tartaléklistán van. A MÜKI pályázatot még nem bírálták el. A 2016. évi Start 

közmunkaprogram 2016. március 1-jétől indul. A pályázaton elnyert három kamera 

felszerelése folyamatban van. 
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Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem 

érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16.00 órakor bezárom.  

 

K.m.f.  

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné  

jegyző polgármester 

 


