
Ügyiratszá mz 459 -2t2014
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zfutka Község Önkormányzata Kepviselő-testületének 2014. február I2-én 16,00
őraikezdettel ZátlkaKözség Önkormányzatánakhivatali tanácstermében megtartott rendkívü-
li nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Filep Miklós polgármester
Horváth Lajos képviselő
Péringer Antal képviselő
Török Gyuláné képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Ágnes jegyző
}(ránicz Attiláné vezető óvónő

Filep Miktós polgármester: Tisztelettel köszönti Zfulka Község Önkormányzatának rendkí-
vüli nyilvános képviselő-testtileti ülésén megjelent Képviselőtársait, Jegyző Asszonyt, meghí-
vott intézményvezetőket, munkatársakat.
Azért kellett rendkívüli ülést összehívni, mert a megjelent pályázatok benyújtásának határide-
je nagyon rövid.
Megállapítja, hogy a Kópviselő-testiilet határozatképes, mivel az 5 fő tag közül 4 fo jelen van
az ülésen.
Ismerteti az ülés napirendjét a meghívó alapján.
Aki a napirendet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon:

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napirendi pontokat tdrgyalja:

Napirend:

L2a14. évi lakosságivu és csatorna szo|gá|tatás támogatására pályázat benyújtása
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

2. Egyes önkormányzati íeladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására pá|yázat
benyújtása

Előterjesztő : Filep Miklós polgármester
3. Zánka község vagyonrendeletének módosítása

Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

Napirend tárgyalása:

1.2014. évi lakosságivíz és csatorna szolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

F'ilep Mik|ós polgármester: Már tavaly is településenként kellett benyújtani a víz- és csator-
nadíj árkiegészítésére vonatkozó pályázatot. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a
p ály ázatb an sz ereplő számokat.
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Lukács Ágnes jegyző: A rendelet alapján és a DRV szolgáltatő közreműködésével került
megállapításra az összeg, melyet megpályáuunk. Ez 13.239.900 Ft támogatási igény.

Fitep Miklós polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően nyújtsák be a
p ály ázatot. Kéri, aki ezzel e gy etert, kézfeltartás s al szav azzon.

A Képviselőlestület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkndás nélktil - meghozta a
következő határ ozatot :

2212014. (II. 12.) Z. önkormányzati HATAROZAT

Zfu,ka Község Onkormányzata Képviselő-testülete a

20 I 4 . évi l ako s s á gi v íz- és c s atorna szolgáltatás - támo gatás

igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, v a|a-

mint az egészséges ivővízze| való ellátás ideiglenes mó-

dozatainak ellentételezéséről szőIő 8l20l4. (I.31.) BM
rendelet alapján a 2014. évi lakossági viz- és csatorna-

szolgáltatás díjának csökkentésére páIyénatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület megha-

talmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésé-

nek benyújtására és apályázattal kapcsolatos teendők le-

bonyolítására.

Határidő:
Felelős:

2014. február 14.

polgármester

2. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása

Fitep Miklós polgármester: Az önkorményzati intézmények infrastrukturális fejlesztésére
jelent meg a 30-i Magyar Közlönyben egy pályázat, itt az Óvoda esetében a belső villamos
hálőzat felújítására a konyha felújítására és a frítés korszerűsítésére tudunk pályáani.

Lukács Ágnes jegrző: Epületgépészeti szempontból kaptunk a konyhai berendezések vil-
lanyszerelési munkáira és a fiítés szerelésére mindösszesen lI.227.585 Ft-os árqén|atot, a
villanyszereléssel kapcsolatos festés, felújítás pedig 2.913 ezer Ft-os ánajánlat alapján történ-
ne, a konyhal eszkőzökbeszeruésére van egy 2.973 ezer Ft-os, és a villanyra pedig van egy
nettő 2]9 ezer és 707 ezer Ft-os ajanlat. A Szatmári Béla által adott foliás árajánlat végössze-
ge 382,800 Ft.

Péringer Antal képviselő: A fiitéskorszenísítés és a villany felújítás miből állna?

Kránitz Attiláné óvodavezető: A fiítéskorszenísítés a kazánok kivételével minden, radiáto-
rok és csövezés cseréje. A villanykorszenisítés étraján|ata a vezetékek cseréjét tarta|mazza.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy egészitse ki a váIla|koző az ajánlatát a világtő-
testek cseréjével. Ezze| az ősszeggel növeljék meg a pályázati összeget. Kéri, aki ezze| akí-
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egészítéssel elfogadja ahaíánozati javaslatot,kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület .4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
k öv e t k e z ő h al ár o zat oíyzöt1 :

231201,4. (II. 12.) Z. önkormányzati HATAROZAT

Zánka Község Onkormányzata Képviselő-testülete hivat-
kozással a 4l20I4. (I. 31.) BM rendelet 2. §-ra a kötelező
önkormányz ati feladatot ellátó intézmény ek fej l esztése,

felújítása témakörben támogatja a Kétnyelvű Német
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde vonatkozás ában pályázat

benyújtását.
Az intézmény villamoshálőzat korszenisítésének, fiitési
rendszer korszenisítésének és konyhai eszközök beszer-

zésének árajánlatok szerinti teljes összege 14.523.385.-

forint.
A pályánaton belül 10.47I.450,- forint az építést jellegti

kiadás, ami után a maximálisan pályázhatő támogatási

összeg 80oÁ, azaz 8.377 .160.- forint.

A pályázaton belül 4.051.935.- forint a konyhai eszközbe-

szerzés, ahol a maximálisan pályéuhatő támogatási összeg

az epitési berahézás támogatási összegének I)oÁ-a, azaz

837.716.- forint.

A támogatás maximális mértéke 9.214.876.- forint, amire

a Képviselő-testíilet pályézatot nyújt be.

Zfutka Község Önkormányzatának Képviseló-testülete
váIla|ja, hogy a pályázathoz szükséges önrészt sikeres pá-

lyíuat esetén biztosítja, ami a maximális összeg elnyerése

esetén 5.308.509.- forint.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályénat benyújtása iránt

intézkedjen.

Határidő:
Felelős:

2014. februárl3.
polgármester

3. Zánka község va gyonrend eletének módos ítás a

Lukács Ágnes jegyző: Az előterjesztésben szereplő vagyonelem értékesítése kapcsán a Járási
Földhivatal hiánypótlást kért a tulajdonj og átvezetési kérelem ügyében, hogy csatoljuk be a
Képviselő-testület döntését, illetve jegyzői igazo|ást arról, hogy az az önkormányzati vagyon-
elem, aminek az elidegenítóséről szó van, forgalomképes-e. Az ingatlan pillanatnyilag a kor-
látozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozlk. Mivel a bolt nem minősül olyan ingatlan-
nak, amelyre nézve korlátozás állna fenn, ezért a bolt átsorolására vonatkozik a módosító ja-
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vaslat. AmennyibeíL ez a rendeletmódosítás elfogadásra kerül, a Földhivatal felé jelezúik és
megtörténhet a tulajdonjog átvezetése.

Filep Míklós polgármester: Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását. Kéri, aki ezzel egyet-
ért, kézfeltartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - megalkotja a
következő rendeletet:

612014. (II. 15.) Z. önkormányzati R E N D E L E T

Zánka Község Onkormrányzata Kepviselő-testülete az

önkormányzat vagyonáról szóló 512003. (IV. 15.) ön-

kormányzati rendelet módosítására előterjesztett rende-

let-tervezetet elfogadja és 612014. (II. 15.) számon ön-

korményzati rendeletei közé iktatj a.

Filep Miklós polgármester: Mivel tőbb ttozzászólás, észrevétel nem hangzott el a nyilvános
ülést 16.25 órakor bezárta.

Kmft.

.^- } -.Jr
Luke.. Ágo!.

jegyző


