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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. december 11-én 10.30 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: Vitovszki János őrsparancsnok, 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 mind az 5 

tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat 

tárgyaljuk meg mai ülésünkön.  

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Rendőrségi beszámoló 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

2./ Zajk Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

3./ Falugondnok beszámolója 

     Előadó: Vadász János falugondnok 

 

4./ 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./ Rendőrségi beszámoló 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

  

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Felkérem Vitovszki János őrsparancsnok urat beszámolója 

megtartására. 

 

Vitovszki János őrsparancsnok: Köszönöm az ülésre való meghívást és röviden beszámolnék 

a Letenyei Rendőrőrs munkájáról, valamint Zajk község bűnügyi és közbiztonsági 

helyzetéről. Azzal kezdeném, hogy a 107 vagy a 112 telefonszámot kell hívni, ha sürgős 

rendőri intézkedésre van szükség. A 107-es telefonszám a Nagykanizsai 
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Rendőrkapitányságon csörög, ügyeletes tiszt veszi a hívásokat, aki azonnal tud intézkedni. A 

112-es telefonszám Szombathelyen, vagy Debrecenben csörög, ők lassabban tudnak segíteni. 

Az őrs mobilszámát sem célszerű hívni, mert a hívást tovább kell jelenteni, ami 

időveszteséghez és információtorzuláshoz vezethet.  

Általános tapasztalat, hogy az őrs működési területén csökken a tudomásra jutott 

bűncselekmények száma. Különösen fontos, hogy területünkön emberölés, halált okozó testi 

sértés bűntett nem jutott tudomásra, azonban 2 esetben rablás, illetve 1 esetben zsarolás 

bűntette igen. A vagyon elleni cselekmények száma továbbra is magas, de a tavalyi évhez 

viszonyítva számuk jelentősen csökkent. A közúti közlekedési bűncselekmények száma nőtt, 

ellenben pozitívum, hogy halálos kimenetelű baleset nem volt. A tudomásra jutott 

bűncselekmények adatait az írásos beszámolóban lévő táblázat részletesen tartalmazza. 99 

elfogásunk volt 2015. október 31-ig, 132 volt az előállítások száma, 161 esetben tettünk 

szabálysértési feljelentést és 221 személyre szabtunk ki helyszíni bírságot.  

Zajk közbiztonsági helyzete Józsefhegy miatt nehéz, mert onnan indulnak ki azok a 

cselekmények, amik az embereket sértik. A bűncselekmények száma Zajkon az idei évben 

nőtt, a tavalyi 5 bűncselekménnyel szemben 8 bűncselekmény jutott a tudomásunkra. A 

vagyon elleni cselekmények száma ugyan csökkent, de volt zsarolás, amelynek az elkövetőjét 

elfogtuk. A személy elleni bűncselekmények száma nőtt, a könnyű testi sértés kiskorú 

sérelmére történt, ezért hivatalból volt üldözendő a cselekmény. Volt zaklatás is, ami a 

veszélyes fenyegetés egyik formája. A közlekedésbiztonság terén is volt egy súlyos sérüléssel 

járó baleset, amely során ittas járművezető szenvedett el balesetet. Figyelni kell, mert 

Józsefhegyen kanyargós az út.  

 

Grózner Tiborné polgármester: Gondot jelent, hogy a Kistolmács felöl jövő út 

kereszteződésénél csak „Elsőbbségadás kötelező” tábla van, inkább „Stop” tábla kellene.  

 

Gerencsér Jenő képviselő: A „Megállni tilos” tábla ellenére sokan megállnak Józsefhegyen.  

 

Vitovszki János őrsparancsnok: Köszönöm a jelzéseket, feljegyeztem. Visszatérve Zajk 

bűnügyi helyzetére, az őrs bűnüldöző munkája a településen elkövetett és tudomásra jutott 

bűncselekmények tekintetében jól alakult, eredményes nyomozás befejezésre 4 esetben, 

eredménytelenre 1 esetben, bűncselekmény hiányos megszüntetésre 1 esetben került sor. Pár 

szót szólnék a településen elkövetett szabálysértésekről is. Zajkon 2 esetben követtek el 

rendzavarás, 1 esetben valótlan bejelentés, 2 garázdaság, 1 lopás és 1 rongálás, valamint 1 

jogtalan elsajátítás szabálysértési cselekményt. Összességében megállapítható, hogy a község 

bűnügyi és közbiztonsági helyzete a számadatokat tekintve ugyan romlott, a 

bűncselekményként tudomásra jutott cselekmények száma nőtt, azonban jelentős részben az 

eljárásokban az elkövetők elfogása megtörtént és jelentős számú eredményes nyomozás 

befejezésére került sor. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a beszámolót és a Rendőrség munkáját. Kérdés 

Vitovszki János őrsparancsnok úrhoz? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 

községünk bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

66/2015. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2./ Zajk Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. A Dél-Zala Murahíd Letenye 

Térségi Társulás gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A belső ellenőr a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban van foglalkoztatva, felette a munkáltatói jogokat a 

jegyző gyakorolja. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervében a 2015. 

évi közfoglalkoztatási program keretében megvalósult eszközbeszerzések ellenőrzése 

szerepel. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy Start program során végrehajtott 

eszközbeszerzés a hatósági szerződésben felfektetett feltételek szerint történt-e meg. Az 

ellenőrzésre 2016. májusában kerül sor. A képviselő-testületnek az önkormányzat jövő évi 

belső ellenőrzési tervét jóvá kell hagynia. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom az önkormányzat 2016. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

67/2015. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

 

3./ Falugondnok beszámolója 

     Előadó: Vadász János falugondnok 

 

(A falugondnok 2014. és 2015. évi beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Felkérem Vadász János falugondnokot, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Vadász János falugondnok: A 2014. és 2015. évi munkámról is beszámolok. A 2014. évi 

beszámolóval kezdem. A falugondnoki szolgálat 2004. január 1-jén kezdte meg működését 

Zajkon. Valamennyien tudjuk, hogy a lakosság nagy része nehéz körülmények között él. 

Lakosságunk nagy része nyugdíjas korú és egyedül él. A falugondnoki szolgálat működését 

Kormány rendeletek és önkormányzati rendeletek szabályozzák. Feladataimat a falugondnoki 

szolgálat szakmai programja előírásainak, a munkaköri leírásom és a polgármester utasítása 

szerint igyekszem elvégezni. 2014. év decemberében a Ford Tranzit gépjármű egy modernebb 

Ford gépkocsira került lecserélésre sikeres pályázatnak köszönhetően. Rendszeresen a 

következő feladatokat végeztem: ebédszállítás időseknek naponta Letenyéről Zajkra és 

Murarátkára megegyezés alapján, községünkben heti 1 alkalommal van orvosi rendelés, a 

gyógyszerek felíratását, kiváltását és házhoz szállítását igény szerint végzem, betegszállítás 
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Nagykanizsára és Letenyére az egészségügyi intézménybe, szükség esetén helyben be nem 

szerezhető árucikkek vásárlása, mint gázpalack, benzin, táp, egyedül élő idősek látogatása és 

segítés igény szerint naponta, többszöri alkalommal támogattuk személyszállítással a letenyei 

közintézményeket, például iskola, Sportegyesület, Hegyközség. A szolgálat tevékenységi 

körébe tarozik a körjegyzőséggel, a Letenyei Polgármesteri Hivatallal és a szomszédos 

településekkel történő napi kapcsolattartás, ehhez kapcsolódóan a hivatalos levelek 

kézbesítése, hirdetmények közzététele, illetve beadványok, kérelmek visszajuttatása a 

hivatalhoz. A falugondnok feladatai közé tartozik még a község rendezvényein való aktív 

részvétel is, segítség a szervezésben és a lebonyolításban. A más települések által szervezett 

rendezvényekre a résztvevők szállítása egy-két alkalommal történt. A falugondnoki autóval 

kapcsolatos ellenőrzésen mindent rendben találtak. A falugondnoki kisbusz menetlevelei és a 

szolgáltatásnaplóban rögzített adatok alapján az elmúlt 2014. év folyamán december 12-ig az 

IWE-923 rendszámú Ford Tranzit 21059 km-t futott és december 12-től január 1-ig az MYH-

512 forgalmi rendszámú új gépkocsi 567 km-t futott. Összességében 2014-ben 21626 km-t 

tettünk meg és 3463 személy vette igénybe az autót. Munkámat megpróbálom a legjobb 

tudásommal és erőmmel végezni. Néha akadnak nehézségek, problémák, de úgy gondolom, 

hogy több mint 200 ember kérését nem egyszerű megoldani, de mindent megteszek, hogy a 

kéréseknek eleget tegyek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 

 

Grózner Tiborné polgármester: 2014. októberétől gyakorlom az egyéb munkáltatói jogokat a 

falugondnok felett. A 2014. évi beszámolót elfogadhatónak tartom. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: Örömmel hallottam, hogy ellenőrizték a falugondnoki szolgálatot 

és semmi hiányosságot nem tártak fel. Látom, hogy látogatja a falugondnok az idős 

embereket, úgy beszél, hogy az idősek is elfogadják. Az idősek több látogatásnak is 

örülnének, jó lenne, ha délután is valaki rájuk nézne. Köszönöm a falugondnok munkáját, azt, 

amit a községért, a lakosokért tesz. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Egyéb észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. 

Javaslom a falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról szóló falugondnoki beszámoló 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

68/2015. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondok beszámolóját a 

falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról elfogadja. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Meghallgatjuk a 2015. évi falugondnoki beszámolót is. 

 

Vadász János falugondnok: A beszámoló írásos változata kiosztásra került, ezért csak azt 

szeretném kiemelni, ami változott 2014. év óta. Az évet az új modernebb Ford gépkocsival 

kezdtem. 2015. január 1-től megszűnt az ebédszállítás Murarátkára. Júniusban 2x2 napos 

továbbképzésen vettem részt, amely továbbképzést sikeres vizsgával zártam. A 

továbbképzésen való részvétel az 5 év alatt megszerezni kötelező kreditpontjaim miatt volt 

szükséges. Az óvodások szállítása 2014. decemberében kezdődött el és folyamatos volt az év 

során. A betegszállítás, a gyógyszerek felíratása, kiváltása, a bevásárlás nem változott. Sok 

volt a kertészetből az áruszállítás Letenyére. Az új kisbusz december 1-ig 14513 km-t futott 

és 3463 személyt szállított. Nyári viszonylatban kevesebb volt a futott kilométer, mert két 
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hónapig nem mentek óvodába az óvodások. A gépjárműre a téli gumik felszerelésre kerültek. 

Kérem a 2015. évi beszámolóm elfogadását is. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A kertészetben megtermelt áruk szállításában részt vett a 

falugondnoki gépjármű. A falugondnok az észrevételeimet elfogadta, a menetlevelet 

szabályszerűen vezeti. Bármire megkértem, segítette a munkámat. Az idősek délutáni 

látogatása megoldható úgy, hogy a közmunkások kettesével elmennek az idősekhez. Ha a 

falugondnok szabadságon van, a közmunkások segítenek a favágásban és az egyéb ház körüli 

munkában, összegyűjtik a gyógyszerszükségletet is.  

 

Hóbor Károlyné képviselő: A szabadság kiadása miatti probléma megoldódott? A 

falugondnok szabadsága esetén Kistolmáccsal fel lehet venni a kapcsolatot. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Így is van. Az ebédet a kistolmácsi falugondnok kihordja, az 

óvodások szállítását pedig a szülők oldják meg a falugondnok szabadsága alatt. A jövőben 

jobban fogok arra ügyelni, hogy a falugondnok a szabadság ütemezését tartsa be, a 

szabadságát időben vegye ki, akkor nem marad decemberre olyan sok szabadsága, mint az 

idén. További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a falugondnoki 

szolgálat 2015. évi munkájáról szóló falugondnoki beszámoló elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

69/2015. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondok beszámolóját a 

falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról elfogadja. 

 

4./ Egyebek 

 

a) 2016. évi villamos energia szállítás 

 

Grózner Tiborné polgármester: Az MVM Partner Zrt-vel kötött villamos energia szállítási 

szerződésünk egy évre szól, 2015. december 31-én lejár. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közvilágítás és az intézményi árambeszerzés vonatkozásában 

megjött az MVM Partner Zrt. ajánlata. Az ajánlattevő tartja a 2015. évi árakat. A 

közvilágításhoz a villamos áram beszerzési ára nettó 13,20 Ft/kWh, az intézményi 

felhasználáshoz pedig nettó 15,19 Ft/kWh. Ha nem történik meg az MVM Partner Zrt-vel a 

szerződéskötés, akkor az egyetemes szolgáltatás alá visszakerül az önkormányzat, ami 

drágább. Az MVM Partner Zrt. a Paksi Atomerőmű tulajdonában van, ők a legolcsóbbak a 

piacon. Szerződéskötés esetén nem történik szolgáltató váltás.  

 

Grózner Tiborné polgármester: Az MVM Partner Zrt. szolgáltatásával eddig meg voltunk 

elégedve, ezért javaslom, hogy 2016. évre vonatkozóan a közvilágítás és az intézményi 

villamos energia szállítás tekintetében az MVM Partner Zrt. ajánlatát fogadjuk el és kössük 

meg az ajánlattevővel a villamos energia szállítási szerződéseket. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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70/2015. (XII. 11.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete elfogadja az MVM Partner ZRT. 2016. évre 

vonatkozó villamos energia szállítására tett ajánlatát, mely szerint 2016. január 1. 

és 2016. december 31. közti időszakban a közvilágításhoz nettó 13,20 Ft/kWh, az 

intézményi villamos energia felhasználáshoz pedig nettó 15,19 Ft/kWh áron fogja 

az MVM Partner ZRT. szállítani a villamos energiát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a villamos energia szállítási 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

               Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

b) Tájékoztatások 

 

Grózner Tiborné polgármester: A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott 

pályázatunkat nem bírálták még el, így annak eredményét nem ismerjük. 

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 12.10 órakor bezárom.  

 

K.m.f.  

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné  

jegyző polgármester 

 


