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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2016. február 29-én 9.00 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 

 

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 meghívóban szereplő napirendi pontokat 

tárgyaljuk meg mai ülésünkön. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

2./ Javaslat Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének  

     megalkotására 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) 

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására 

     megállapodás megkötése 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

5./ Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

6./ 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 2015. évi költségvetésének módosítása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2015. évi költségvetését az év során egyszer már módosította. Jelen módosítási 

javaslat az év végi rendező tételek és az előirányzatok teljesítéshez való igazítása miatt vált 

szükségessé. A bevételi oldalon az állami normatív támogatások összegét 396.000,- Ft-tal 

növeltük meg, amely részben a 33.000,- Ft települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 

és a 328.000,- Ft bérkompenzáció miatt vált szükségessé. A szociális támogatások összege 

35.000,- Ft-tal növekedett. Ezeket az összegeket az Államkincstár adta meg. A visszatérítendő 

kölcsönből és a köztemetés költségeinek visszafizetéséből 155.000,- Ft származott, amit 

eredeti előirányzatként nem terveztünk. A Magyar Államkincstár 650.000,- Ft finanszírozási 

előleget biztosított az önkormányzat részére december hónapban. A működési támogatások 

mértékét 1.046.000,- Ft-tal, az intézményi működési bevételek összegét 155.000,- Ft-tal 

csökkentettük. A költségvetés kiadási oldalán az év végi teljesítésnek megfelelően a személyi 

kifizetések előirányzatát 339.000,- Ft-tal, a szociális hozzájárulások mértékét 165.000,- Ft-tal 

növeltük meg. A Művelődési Ház felújítására fordított 2.963.000,- Ft költséget felújításként 

számoltuk el. A felújítások előirányzatát ezen összeggel megnöveltük, mely előirányzathoz a 

beruházások soraiból 2.209.000,- Ft-ot, a különbözeti 754.000,- Ft-ot az ellátottak pénzügyi 

juttatásaiból csoportosítottuk át. A Magyar Államkincstár felé a visszafizetési kötelezettségek 

összegét 1.230.000,- Ft-tal növeltük meg, ez az összeg volt a 2014. évi MÜKI visszafizetése. 

A megnövelt kiadási előirányzatokat a dologi kiadásokból csoportosítottuk át, így a dologi 

kiadások előirányzatát 1.734.00,- Ft-tal csökkentettük. A módosítások alapján a költségvetés 

bevételi és kiadási főösszege nem változott, a főösszeg változatlanul 144.357.000,- Ft. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: A bevételeket ismerjük, jórészt az állami támogatásból 

származnak. Átnéztem a költségvetést és nekem is kijöttek a számok. Azt nem értettem, hogy 

a Művelődési Házzal kapcsolatos munkák miért nem minősültek beruházásnak. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Felújítás volt, mert nem lett teljesen új a tető. A 

számviteli fogalmak szerint ez nem beruházás, csak felújítás. A beruházás soron nem volt elég 

összeg tervezve a munkák elvégzésére, ezért a hiányzó összeg más sorról került 

átcsoportosításra. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Amikor a felújításról a döntés megszületett, akkor 

meghatároztuk, hogy hol van rá fedezet. Most csak ennek átvezetése történik meg a 

költségvetésen, igazítás ahhoz, ami már megtörtént. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: A gépjárműadóból kevés összeg jött be az első félévben. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Nem rossz a teljesítés az első félévben sem, a 

gépjárműadó inkább a második félévben szokott jobban teljesülni.   
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Grózner Tiborné polgármester: További kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom 

Zajk Község Önkormányzata 2015. 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: 

 

1/2016. (III. 1.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016. (III. 1.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint 

megalkotja. 

 

 

2./ Javaslat Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének  

     megalkotására 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A Pénzügyi Osztály vezetőjét kérem meg, hogy adjon 

tájékoztatást a 2016. évi költségvetés tervezetéről. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az idei évi költségvetés eltér a tavalyi évitől, a 

főösszege egyharmada a 2015. évinek és ez a költségvetés forintban került elkészítésre az új 

előírások alapján. A költségvetést az Államkincstár felé forintban kell leadni, ezért a testületi 

anyagban is forintban kerültek az összegek feltüntetésre.  

 

Hóbor Károlyné képviselő: Az előterjesztésben olvastam, hogy a Boldog Buzád Toronnyal 

kapcsolatban a teljesítés részben történt meg. Ez mit jelent? 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Három helyről kapott az önkormányzat a torony 

megvalósításához anyagi támogatást. Pályázatból, magánszemély adományából és Letenyétől 

érkeztek a források. 3.604.369,- Ft-ot kell még Zajknak Letenyének visszaadni, mert a 

pályázaton elnyert támogatást Letenye előlegezte meg. 2015. évben a költségvetés bevételi 

oldalán szerepelt a Letenye Város Önkormányzata által átadott összeg és a pályázati 

támogatás is, mert Letenye előlegezte meg az utófinanszírozott pályázatot. A visszafizetési 

kötelezettségnek pedig a kiadási oldalon kellett megjelenni. A település a tavalyi évben nem 

tudta visszafizetni a megelőlegezett pályázati támogatást teljes egészében, ezért szerepel az 

előterjesztésben, hogy a teljesítés csak részben történt meg.  

 

Hóbor Károlyné képviselő: Köszönöm a választ, így érthető, hogy miről van szó. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2016. évi költségvetés bevételi oldala az állami 

támogatásokra alapul. Az állami támogatásokat a 16. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 

16.427.804,- Ft támogatást kap az államtól különféle jogcímeken. Az egyéb kötelező 

önkormányzati feladatok támogatása 1 millió forinttal nőtt tavalyhoz képest. Zajk esetében 

nincs beszámítás, az állami hozzájárulás teljes összegét megkapja az önkormányzat. A 

közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatás finanszírozására 19.980.524,- Ft 

érkezik a Munkaügyi Központ által megadott adatok alapján. A felhalmozási célú 
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támogatások, átvett pénzeszközök között került megtervezésre a közmunkaprogram keretein 

belül 1.320.548,- Ft eszközbeszerzésre, melynek fedezetét az elkülönített alap biztosítja. Ha 

nem vesz eszközöket az önkormányzat, akkor ez az összeg átcsoportosítható a működési 

kiadások közé a közfoglalkoztatás esetében. Közhatalmi bevételekből 550.000,- Ft-ra 

számolunk a 2015. évi teljesítési adatok alapján. Az intézményi működési bevételek tervezett 

előirányzata 3.080.000,- Ft, amely magában foglalja a kertészetben előállított termékek 

értékesítéséből várható bevételt is. 1.941.497,- Ft az előző évi pénzmaradvány, amely az 

előleget és a közfoglalkoztatottak fizetését is tartalmazza. A költségvetés kiadási oldalán a 

bevételek összegét kellett elosztani. A bérek, bérjellegű kifizetések között a polgármester, az 

1 fő falugondnok, az 1 fő közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak béreivel számoltunk. A 

külső személyi juttatások előirányzata tartalmazza a képviselők tiszteletdíját. Személyi jellegű 

kiadásokra összesen 19.558.918,- Ft-ot terveztünk. A járulékok tervezett összege 3.392.816,- 

Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet mutatja be. A sorokon a Szociális 

Osztállyal egyeztetett összegek szerepelnek. Működési célú kiadásra az önkormányzat 

48.000,- Ft-ot tervez, ami társulási, egyesületi tagdíjakat, valamint fogorvosi ügyeleti 

ellátásért fizetendő hozzájárulást foglal magában. A felhalmozási kiadások között szerepel a 

már említett visszafizetési kötelezettség Letenye felé. A beruházások, felújítások előirányzatai 

tartalmazzák a közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzését 1.320.548,- Ft összegben, valamint 

vagyonelemek felújítását 1.000.000,- Ft összegben. Az 1.000.000,- Ft nincs nevesítve, hogy 

milyen vagyonelem felújítására szolgál, így akár át is csoportosítható az összeg pályázathoz 

önrészre. A dologi kiadások előirányzata 13.020.945,- Ft. Szűkös a költségvetés, de vélhetően 

elegendő lesz a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozására. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Feladatalapú finanszírozás van, amely folyamatosan változik. 

Pályázati támogatás nem szerepel a költségvetésben, de ez nem azt jelenti, hogy nem 

tervezünk beruházást. A vidékfejlesztési program keretében a Polgármesteri Hivatal 

felújítását tervezzük. Ha megnyerjük a pályázatot, akkor a pályázati támogatás összegét 

szerepeltetni fogjuk a költségvetésben módosítás keretében. 

 

Hóbor Károlyné képviselő: A falugondnok nem kap étkezési utalványt? 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Mindkettő közalkalmazott kap Erzsébet utalványt. A 

falugondnok és a másik közalkalmazott is kapja ezt a juttatást. 

 

Grózner Tiborné polgármester: További kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett.  

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Szólnom kell arról is, hogy az államháztartásról szóló 

törvény előírásai szerint a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet 

elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét. Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntéshozatalhoz 

készített határozati javaslat az előterjesztés részét képezi. Az önkormányzat hitelfelvételt nem 

tervez, ez látható a határozati javaslat táblázatából. Először a határozati javaslatról kellene 

dönteni, aztán a költségvetési rendelet megalkotásáról. 

 

Grózner Tiborné polgármester: A határozati javaslatról szavazunk elsőként. Javaslom az 

adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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2/2016. (II. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. költségvetési éven belül 

nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen 

kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.  

Megnevezés 
 Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

2015.év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 

követő 

Adatok ezer Ft-ban     
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi adók  01 550 550 550 550 

 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és 

kamat bevétel 

 02 0 0 0 0 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 0 0 0 0 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 

 04  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Részvények, részesedések értékesítése  05  0    0    0    0   

 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 

 06  0    0    0    0   

 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07  0    0    0    0   

 Saját bevételek (01+... +07)  08 550 550 550 550 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 275 275 275 275 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 

 10 0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 0 0 0 0 

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 12 0 0 0 0 

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13  0    0    0    0   

 Adott váltó  14  0    0    0    0   

 Pénzügyi lízing  15 0 0 0 0 

 Halasztott fizetés  16  0    0    0    0   

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 17  0    0    0    0   

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+...+25) 

 18   

         0 

  

         0 

  

         0 

  

         0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  19  0    0    0    0   

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 20  0    0    0    0   

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21  0    0    0    0   

 Adott váltó  22  0    0    0    0   

 Pénzügyi lízing  23  0    0    0    0   

 Halasztott fizetés  24  0    0    0    0   

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 25  0    0    0    0   

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 0 0 0 0 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-26) 

 27 275 275 275 275 
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Határidő: éves beszámoló 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

Grózner Tiborné polgármester: Javaslom Zajk Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

2/2016. (III. 1.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (III. 1.) 

önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

a melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ 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 Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés ismertetésére Jegyző Asszonyt 

kérem meg. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Technikai jellegű módosításról van szó, a kormányzati funkciók 

változása miatt szükséges az SZMSZ módosítása. Ismert, hogy 2016. január 1-jétől átalakult a 

gyermekjóléti feladatok ellátásának rendszere, ami a kormányzati funkciókat is érintette. Zajk 

részére a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat Letenye település látja el, ezért az SZMSZ-

ből az ezen feladatot meghatározó kormányzati funkció kikerül. Gyermekek napközbeni és 

átmeneti ellátását sem végzi az önkormányzat, így ezek a kormányzati funkciók is törlésre 

kerülnek. Az „Idősek, demens betegek nappali ellátása” kormányzati funkciót két részre 

bontották, a település esetében csak az „Idősek nappali ellátása” kormányzati funkciót kell 

feltüntetni a rendeletben. Ezeket a változásokat kell átvezetni az SZMSZ-ben. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Javaslom az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 

megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

3/2016. (III. 1.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2016. (III. 1.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 
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4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására 

     megállapodás megkötése 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Zajkon nem épült ki a szennyvízcsatorna hálózat. Az 

önkormányzatnak kell gondoskodnia a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtése közszolgáltatás megszervezéséről. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Fontos lett volna közszolgáltatót találni, de ez nem sikerült. A 

közszolgáltatás megszervezése érdekében a folyamatot 2014. évben elindítottuk. Kijelölésre 

került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító 

telep, négy szolgáltatót megkerestünk ajánlattételi felhívással, de senki nem vállalta a 

közszolgáltatás ellátását. Országos napilapban is hirdettünk két alkalommal, de 

közszolgáltatót így sem találtunk. 2015. decemberében hatályba lépett új jogszabályok alapján 

a katasztrófavédelmi szerv jelöli ki a közérdekű szolgáltatást végző szervezetet, ha az 

önkormányzat nem tudott közszolgáltatási szerződést kötni a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére. Zajk esetében ez a helyzet állt elő, így a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Lenti Hulladékkezelő Kft-t jelölte ki közérdekű 

szolgáltatónak. A kijelölt közérdekű szolgáltatóval az önkormányzatnak megállapodást kell 

kötnie.  

 

Grózner Tiborné polgármester: A lakossági vízbekötések száma a településen 94 db. Át kell 

nézni, hogy kinek van szikkasztója, mert csak onnét tudják elszállítani a szennyvizet, ahol van 

szikkasztó. Az üres, lakatlan ingatlanokat is számba kell venni, mert ott nem keletkezik 

szennyvíz vízfogyasztás hiányában. Vélhetően 60 db ingatlant érinthet a szolgáltatás. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Érzékeny vízbázison van a település, a szennyvízhálózat 

kiépítését nem tudjuk megoldani. Azt, hogy hogyan fog a gyakorlatban működni a 

szolgáltatás, még nem tudjuk. A megállapodás elkészült, azt megküldtük a Lenti 

Hulladékkezelő Kft-nek, de ők a megállapodással kapcsolatban ezideig nem jeleztek vissza. 

Javaslatunk az, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztés szerint a megállapodást, 

ha a közérdekű szolgáltatónak módosító javaslata van, akkor a megállapodást visszahozzuk a 

testület elé megtárgyalásra.  

 

Grózner Tiborné polgármester: Részt vettem azon az egyeztetésen, amin a közérdekű 

szolgáltató és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői is ott voltak. Az 

egyeztetésen elhangzottakról a testület tagjait tájékoztattam. Fontos, hogy évente egyszer 

kötelező szippantatni. Arról, hogy ki tett eleget a kötelezettségének, a szolgáltatótól kapunk 

tájékoztatást. Javaslom az előterjesztés szerinti megállapodás megkötését a Lenti 

Hulladékkezelő Kft-vel. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.    

 

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

 

3/2016. (II. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ideiglenes begyűjtési ellátás 

biztosításáról szóló megállapodás Lenti Hulladékkezelő Kft-vel történő megkötését 

jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közérdekű szolgáltatóval 

egyeztetett megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester  

 

 

5./ Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: Főállású polgármesterként rendelkezem szabadsággal. A 

szabadságolási ütemtervemet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A 2015. évről áthozott 

szabadsággal együtt az idei évben 40 nap szabadsággal rendelkezem. A szabadság ütemezését 

beterveztem, az ütemezés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, 

hogy szíveskedjen jóváhagyni a 2016. évi szabadság ütemezésemet. Kérem, aki a 2016. évi 

szabadság ütemezésemet jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

4/2016. (II. 29.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi 

szabadság ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

     

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

6./ Egyebek 

 

Grózner Tiborné polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselőket arról, hogy 2016. 

március 1-jétől 15 fő közfoglalkoztatott fog dolgozni az önkormányzatnál a Start 

közmunkaprogram keretében.  

Kérdése, észrevétele van-e a képviselőknek? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nem 

érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10.50 órakor bezárom. Köszönöm 

minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt. 

 

K.m.f.  

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné  

jegyző polgármester 

 


