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Készült: Zánka Község Onkormányzata Képviselő-testiiletenek2014. marcius 20-én 17,00
őr u kezdettel Zánka F aluház Nagl erméb en me gtartott nyi lváno s ül ésérő l.

Jelen vannak:

képviselő-testület tagiai részéről:

Filep Miklós polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
Horváth Lajos képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Ágnes jegyző
kránicz Attiláné vezető óvónő
Sólyom Gyula falugondnok
Basa István ÜdtilOgazdák képviselője
Dél Jenő Nyugdíjas Klub elnöke
Balázs Zsolt Közösségi és Tömegsportklub vezetője
Kocsis Szilvia programszervező
Böhm Tamás

Meghívottak részéről meeielentek:

Németh Baláus önkormányzati főepitész

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti ZántkaKözség Önkormányzatánaknyilvános
képviselő-testíileti ülésén megielent Képviselőtársait, Jegyző Asszonyt, intézmónyvezetőket,
civil szervezetek képviselőit, meghívott vendégeiket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fő tag közül 3 fr jelen van
az ülésen, Péringer Antal jelezte távollétét, Török Gyuláné hamarosan megérkezik.

Ismerteti az ülés napirendjét a meghívó alapján, A vegyes ügyek közül aTájékoztató Környe-
zetvédelmi programról elmarad, mert előbb a Többcélú Társulásnak kell tárgyalni. A vegyes
ügyek 3 új napirendi ponttal egészül ki:
-Horváth Lajos, azErtéktár Bizottság elnöke kíván rövid tájékoztatőttartani,valamint felvet
egy további napirendet az iskola kertészeti munkáiról,
-Kútkerti ingatlan bérleti kérelme ügyében tárgyalnának, utána zárt ülés következik.
Kérdi, van-e valakinek további napirendre javaslata. Nem volt.
Kéri, aki a napirendet így elfogadja, kézfeltartással szavazzon:



A Képviselő-testület 3 igen szavazattal egyetértett és az alúbbi napirendi pontokat tórgyalja:

Napirend:
1. Zánkaközség Helyi Epítési Szabá|yzatának módosítása

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

2. Önkormányzati beruházásokra érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. Civil szervezetektámogatására eseti bizottság megalakítása
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

4, Zánka első írásos említésének 850. évfordulójáta szewezőbuottság megalakítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Vegyes ügyek:
- zfutka Tv vállalkozási szerződése
- Zánka I054l48 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkozó kérelem
- ZánkaFaluház büfe bérleti ügye
- Zánka 92612 hrsz-ú ingatlan felajánlása
- Kútkerti ingatlan bérleti kérelme
- DRV Zrt. részvényvásárlási aján|ata
- Gyógyszertár épületének karbantartására vonatkozó kérelem
- 4ffiuNapsugár térkőzvilágstásával és pormentesítésével kapcsolatos kérelem
- Onkormányzati főepitész megfuizása
- T ájékoztató Települési Ertéktárról
- Beruházási ajánlatok kiegészítése
- Napelem es pá|yánathoz villámvédelem tervezése és kivitelezése

Napirend tárgyalása:

t. Zánka község Helyi Epítési Szabályzatának módosítása

Fitep Miktós polgármester: Egy fordulóban már tárgyalta a Képviselő-testület, a tervek elké-

szültek, figyelembe véve a testületi szándékot, illetve a főépitészi nyilatkozatokat. Leglénye-
gesebb pontjai, melyeknél a főepitész észrevételezte a partvonal rehabilitációs tervtől eltérő
nyomvonal kialakítását, tehát aParti Sétány, illetve azÚttörő utca módosítása, melyhez nem
járuk ltozzá, Az északonlévő Új Nemzedék Központba bevezető űthozhozzétlérult, az övezeti
átsorolást elfogadta, a ZÁNra ZEN faházas homlokzatkialakításához és az öregek otthoná-
hoz is hozzájáru|t.
(Megérkezett Török Gyuláné képviselő, a Képviselő-testület 4 ftvel van jelen.)

Fitep Miklós polgármester: Kérdi, van-e valakinek kérdése. Mivel ezt egyszer már megfár-
gyalták, a főepitészi véleményt figyelembe vették, javasolja, hogy a Testtilet hatalmazza fel,
hogy az előterjesztésnek megfelelően a mellékelt okiratokat aláírhassa, és így menjen végle-
ges zár ő véleménye zésr e.

Kéri, aki egy etért, kézfeltartással szav azzon.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
meghozta a követkpző hatórozatot:

29 12014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati
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- ellenszavazat és tartózkodás nélWl egletértett és

HATÁno ZAT

Zárka Község Onkormányzatának Képviselő-testtilete a

Zátnka Község településrendezési eszközeinek részleges

módosítása során beérkezett véleményeket és az aztköve-
tő egyeztetésen elhangzottak feljegyzéseit megismerte, a

bennük foglaltakat elfogadta.

Egyet ért a véleményekben foglaltak alapján átdolgozott,

Németh Ferenc településrendezési vezető tervező által ké-

szitett, e határozat melléklete szerinti dokumentációval.

A dokumentáció végső szakmai véleményezésre a
314120I2.(XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (1) alapján meg-

küldhető az áIlami fő epitész r észér e.

Határidő:

Felelős:

2014. április 1.

önkormányz ati fő építész

2. Önko rm ány zati beruházáso kra érkezett á raj ánlato k elbírálása

Filep Miklós polgármester: Az Önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a be-

ruházásokat minél előbb indítani kell, hogy lehetőség szerint a szezonra, va1y egy belátható

időn belül elkészüljenek. A tervezett beruházásoka 3 árajínlatot kérttink be, elsősorban helyi

vállalkozóktól, nagyobb volumenű útépítési, burkolatépítési munkákra pedig a Munkagép

Kft-től, a Horváth-Ép Kft{ől, valamint a VIA VOMITO Kft-től kérttink árajfuiatot. A beér-

kezett árajanlatokat Jegyző asszonnyal és Sólyom Gyula falugondnokkal együtt bontottuk fel,

az ertől szőIő jegyzőkönyveket kikiildtiik valamennyi képviselőnek. Egyik esetben csak egy

ajánlatot kértiink, ez az ővodaterasz korlátjának elkészítése. Amikor a burkolatot mérték fel,

akkor látszot|, hogy a jelenlegi fakorlát és a zártszelvények korrodáltak, illetve elkorhadtak. A
hasonló szakipari munkákra legjobb aján|atot adő záttkai vállalkozótól kértünk rá qánlatot. Ez
összesen 1.146 eFt. Van-e valakinek kérdése, rendben van-e így? JavasoIja az qanlat elfoga-

dását. Kéri, aki egyetért, kézfe|tartássa| szavazzon.

A Képviselőlestület 4 igen szavazattal,
meghozta a következő határozatot:

3012014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

- ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és

HATÁno ZAT

Zártka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

zfutkai Kétnyelvű Német Nemzeti ségi Óvoda-B öl csőde in-

tézményben a terasz korlátjának cserjére Semsei Tamás
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(8251 Zánka, Btuavirág u. 3.) és Pálffy l{risztíán 8272
Szentantalfa, Fő u. 3.) vállalkozők által benyújtott bruttó
l . 1 46.000.-Ft összegű ajánlatot elfogadja.
Megfuizza a polgármestert, hogy a munkák megrendelése
iránt intézkedjen.

Filep Miktós polgármester: Az iskolai sorakozótér kialakítására aYIA VOMITO Kft. ajánla-
ta alegalacsonyabb, javasolja az e|fogadását. Kéri, aki egyetért,kézfeltartással szavazzon.

A KépviselŐ-tesitilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül eglletértett és
meghozta a következő határozatot:

3112014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T A R O Z AT

Zánka Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
zártkai Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktatő Álta-
lános Iskola udvarán a sorakozótér kialakítástíra vonatko-
zőanbekért árajánlatok köztil a VIA VOMITO Kft. (8200
Veszprém, Kádártai u. 27.) legalacsonyabb összegű,
29 7 .0 4 5 . -Ft+ÁFA aj anlatát a b eruházás al apj ául el fo gadj a.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-
dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

Határidő:

Felelős:

2014. április 1.

polgármester

2014. április 1.

polgármester

Filep Miklós polgármester: A 0157 lvsz-ú külterületi út felújítására a Munkagép Kft. adta a
legalacsonyabb ajánlatot, javasolja az e|fogadását. Kéri, aki egyetért,kézfe|tartással szavaz-
zon.

A KépviselŐ-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nétkül egletértett és
meghozta a következő hatórozatot:

3212014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zfulka Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a

zfulkai0157 hrsz-ú külterületi út felújítására, csapad ékviz-
elvezetésére vonatkozóan bekért árajánlatok közül a

MUNKAGBP rt. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) legala-
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csonyabb összegú, 4.3]L960.-Ft+ÁFA összegű ajánlatát a

b eruházás alapj ául elfo gadj a.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: Zárka,Bűzavírág utca burkolatépítésre 2 féle áraján|atot kértek,
el kell dönteni, hogy 3,5 vagy 4 m szélességű legyen. Legalacsonyabb a VIA VOMITO Kft.
aján|ata.

Varga Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy legyen a 4 méteres szélesség.

Filep Miklós polgármester: Szintén a 4 m széles utat javasolja. Kérdi, van-e más javaslat.

Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szav azzon.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

2014. április 1.

polgármester

2014. április 1.

polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
meghozta a következő határozatot:

3312014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

- ellenszavazat és tartózkodás nélkal egletértett és

HATÁnoZAT

Zánka Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
zánkai Bűzavirág utca (1054l44lT sz,) 4 méter szélesség-
ben történő burkolatépítési munkáira vonatkozőan bekért
árajánlatok közül a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém,
Kádártai u. 27.) legalacsonyabb összegű, 9.863.492.-
Ft+Á FA aj ádatát a b eruhazás al apj ául el fo gadj a.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ór-
dekóben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Fitep Miklós polgármester: A Faluház hangtechnika felújításétra alegalacsonyabb ajánlatoí a
Hangszerdiszkont Győr tette, 1.825 ezer Ft-ot. Javasolja elfogadni. A pályánat befogadása
után lehet abeszerzést elindítani. Ha nyernek a már elindított pályénaton, apá|yáaati összeg-
gel kiváltják ezt az összeget. Amennyiben más javaslat nincs, kéri, aki egyetért, kézfeltartás-
sal szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, -,ellenszavazat és tartózkodás nélktil egletértett és

meghozta a következő határozatot:

34t2014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati HATÁno ZAT

Zfuka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

F alvház han g_ é s fenytechni kaí b eszer zé s eire vonatko z ó an

bekért árajánlatok közül a HANGSZERDISZKONT,HU
Kft. (9025 Győr, Vámbéry Ármin u.26. 1/3,) legalacso-

nyabb összegű, I.437 .232.-Ft+ÁFA qariatát elfogadja,

Megbízza a polgármestert, hogy abeszerzésre a folyamat-

ban lévő pályá,zat eredményének ismeretében a szükséges

intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: Az Ifiúság közben aszfaltburkolat építésre a VIA VOMITO Kft,

aján|ataa legalacsonyabb, 1.088 ezer Ft, javasolj a az elfogadását. Kéri, aki egYetért,kézfeltar-

tással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélldl egletértett és

meghozta a következő határozatot:

35I201.4.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányz atfutak Képviselő-testülete a

záttku Ifiúság közben aszfaltburkolat építésére vonatko-

zőanbekért árajánlatok közül a VIA VOMITO Kft, (8200

Veszprém, Kádírtai u. 27) legalacsonyabb összegű,

8 57 .41 2. -Ft+ÁFA ajín\atát a beruhánás alapj ául el fo gadj a,

Megbizzaa polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

2014. április 1.

polgármester

F'ilep Miklós polgármester: A Rákóczi úti árok mederburkolatának

VoMITo Kft. ajánlata a legkedvezőbb, bruttó 962 ezer Ft, a következő

l e gal acs onyabb aj ánl att ev ő megbízás ával e gyetért, kéri, szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós

meghozta a ldvetkező határozatot:

felújításrára a VIA
1.900 ezer Ft. Aki ;

nélktil egletértett és



3612014. (III. 20.) Z. önkormányzati
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HATÁno ZAT

Zárka Község Onkormányzatának Képviselő-testtilete a

zánkai Rákóczi utca csapadékviz-elvezető árok mederbur-

kolatának felújítására vonatkozóan bekért áraj ánlatok kö-
zűl a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai u.

27 .) legalacsonyabb összegú, 7 57 .560.-Ft+ÁPe qánlatát a

beruházás alapjául elfogadja.
Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: Az iskola előtti kedtésépítésre két helybeli
árajánlatot. Csak Semsei Tamás és vállalkozőtársa adott árajénlatot, ez

Javasolj a az e|fo gadását. Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkndás
meghozta a következő hatórozatot:

37 12014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Hatráridő:

Felelős:

Határidő:
Felelős:

2014. április 1.

polgármester

2014. április 1.

polgármester

v állalkozőtól kértiink
1.525 ezer Ft értékű.

nélkül egyetértett és

Zámka Község Onkormányzaíénak Képviselő-testiilete a
zfulkaiBozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktatő Álta-
lános Iskola kedtésének bontására és építésére Semsei
Tamás (8251 Zfutka,Bűzavirág u. 3.) és Pálffy Krisztián
8272 Szentantalfa, Fő u. 3.) vállalkozők által egyiittesen

benyújtott bruttó 1.525.000.-Ft összegú ajánlatot elfogad-
ja.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: Iskolai járdaéryitésre legalacsonyabb a VIA VOMITO Kft. r.296
ezer Ft-os ajánlata. Javasolja az elfogadását. Kéri, aki egyetért,kézfe|tartással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkíjl egletértett és
meghozta a következő határozatot:

381201,4.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT



Zfutka Község önkormányzatának Képviselő_testiilete a

zfukaiBozzayPálNémetNemzetiségiNyelvoktatóAlta-
lános Iskol a járdaepitésére vonatkozóan bekért árajánlatok

közül a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai u,

27 .) lega|acsonyabb ö sszegű, | .02t .25 5 ._Ft+ÁFA ajánlatát

a beruhéuás alapj ául elfo gadj a.

Megbizzaa polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,

Filep Miklós polgármester: Az óvoda teraszánakbontására és építésére 2 ajén|at érkezett be,

a Munkagép Kft. 4.700 ezer Ft_os ajádatátjavasolja elfogadásra. Kéri, aki egyetért,kézfeltar_

tással szavazzon.

A képviselő_testület 4 igen szavazattal, , ellenszavazat és tartózkodás nélbiil egyetértett és

meghozta a következő határozatot:

39I2014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zfulka Község önkormányzatának Képviselő_testiilete a

zánkai Kétnyelvú Német Nemzetiségi óvoda_Bölcsőde in_

tézmény ter aszának bontására és építésére bekért ár ajánla_

tokközülaMUNKAcnprt.(8360Keszthely,Rákóczi
u. 3.) legalacsonyabb összegű, 3.164,000,-Ft+ÁFA ajária-

tát a beruhánás a|aplául elfogadja,

Megbizzaapolgármestert,hogyamunkákkivitelezéseér-
dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,

Határidő:
Felelős:

2014. április 1.

polgármester

2014. április 1.

polgármester
Határidő:
Felelős:

Fitep Miklós polgármester: A strandi partfaljavításra és kőszórásra a Munkagép Kft 5,200

ezer Ft_os ajárúataa legolcsóbb, elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért,kézfeltartással sza_

vazzon.

A Képviselő_testület 4 igen szavazattal, _ ellenszavazat és tartózkodás nélkíil egtetértett és

meghozta a következő hatórozatot:

4012014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT
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Zfutka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

községi strandon partfal és kőszórás építésére vonatkozóan
bekért árajánlatok közül a MUNI(AGÉp Kft. (8360

Keszthely, Rákóczi u. 3.) legalacsonyabb összegú,
4. 1 00. 0 0 0. - Ft+ÁFA aj ánl atát a b ervhazás al apj ául el fo gad-

ja.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: A községi strandon kültéri kamerás rendszer kialakítására a leg-
alacsonyabb ajánlatotNyári Lászlő nagyvázsonyi vállalkoző aőta,615 ezer Ft-tal. Javasoljaaz
aj ánlatot elfo gadni. Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil eg,letértett és
meghozta a következő határozatot:

4112014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zfu,ka Község Onkormányzatának Képviselő-testiilete a

községi strandon kültéri kamerás rendszer kiépítésére vo-
natkozőanbekért árajánlatok közül Nyári Lászlő ev. (8291

Nagyvázsony, Csokonai u. 19.) legalacsonyabb összegű,
4 8 5 . 0 0 0. - Ft+ÁFA aj ánlatát a b er:uházás al apj ául el fo gadj a.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

2014. április l.
polgármester

2014. április 1.

polgármester

Fitep Miklós polgármester: Zátlkai strandra 1 db acéllépcső és 4 db kiiltéri zuhartyoző építé-
sére 1 ajánlat érkezett, Semsei Tamáséké, I.950 ezer Ft értékben. Javasolja elfogadásra. Kéri,
aki egyetért, kézfeltartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és
meghozta a következő határozatot:

42I2014.(III. 20.) Z. önkorm ányzati H A T Á n O Z AT

Zárka Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a

zánkai községi strandra acéllépcső (ldb) és kültéri zu-
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hanyzők @db) épitésére Semsei Tamás (8251 Zánka, Bű-
zavirág u. 3.) és Pálffy Krisztián 8272 Szentantalfa, Fő u.

3.) vállalkozók áItaI együttesen benyújtott bruttó
1 . 956. 000. -Ft összegú ajánlatot elfogadj a.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intózkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: A Fa|uház melletti színpad felújítása szerepel
de a faluházvezetője nem javasolja. Át kell gondolni, a mobil színpadot itt
Van-e valakinek javaslata, véleménye?

Határidő:
Felelős:

Határidő:

Felelős:

2014. április 1.

polgármester

2014. április 1.

polgármester

a költségvetésben,
is fel lehet állítani.

Varga Zoltán alpolgármester: Az ajánlatokat csak a mobil színpad költségeivel újra kellene
tárgyalni.

Filep Miklós polgármester: Ezt pontosítják, és visszatérnek rá.
A temető előtti parkoló bővítésre és út szélesítésére a Munkagép Kft. 1.000 ezer Ft-os ajánla-

tot adott, ez az alacsonyabb, elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért, kézfeltartássa| szavaz-
Zoí.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal eg,letértett és
meghozta a következő határozatot:

4312014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zfulka Község Önkormányz atának Képviselő-testíilete a
községi temető előtti parkoló bővítésére, valamint az űt

szélesítésére, a parkoló felületének zúzalékos bodtására
vonatkozóan bekért árajánlatokközül a MIINKACÉP rrt.
(8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) legalacsonyabb összegű,

8 1 5. 2 l 0. -Ft+ÁFA ajánlatát a beruházás alapj ául el fogadj a.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: A temetőhöz vezető gyalogösvény felújításáná| egyeztetni kell a

tulajdonossal, amire megkérik Jegyző asszonf. Itt 265 ezer Ft a legalacsonyabb átrajínlat,
j avasolj a ezt elfo gadni. Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szav azzon.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
meghozta a k)vetkpző határozatot:

44l20t4. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

LL

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és

HATÁno ZAT

Záttlka Község Onkormányz atának Képviselő-tesülete a

községi temetőhöz vezető gyalogösvény felújítására (a

Rákóczi utcától a temetőig) bekért árajánlatok közül a

MUNKAGBP rct. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) legala-

csonyabb ö s szegű, 20 8. 9 00. -Ft+ÁFA ajánlatát a b eruházás

alapjául elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: A Vérkúti út burkolatának helyreá||itáséra a legalacsonyabb a

VIA VOMITO Kft. ajánlata4.043 ezerFt, elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyeté,ri,kézfe|tar-

tással szayazzon.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

20|4. április 1.

polgármester

2014. április 1.

polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
meghozta a következő határozatot:

4512014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

- ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és

HATÁno ZA"r

Zfutka Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a
zfutkai Vérkúti utca megsüllyedt burkolatának helyreállítá-

sára vonatkozóan bekért árajánlatok közül a VIA
VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádítrtai u. 27.) legala-

csonyabb összegű, 3,184.090.-Ft+ÁFA ajánlatát a beruhá-

zás alaplául el fo gadj a.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Fitep Miktós polgármester: Az óvodai játékok kiválasztásánál megkérte Ovodavezető Asz-

szonyt és a Falugondnokot, hogy állítsák össze a javaslatukat. Az S-TER Kft, ajánlatából ki-
vá|asztottjátékokat és az átakat kiküldték, javasolja, hogy a kiválasztott játékokat rendeljék

meg. Van-e más javaslat, vélemény? Amennyiben nincs, kéri, aki egyetért, kézfeltartással

szavazzon.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
meghozta a ldvetkező határozatot:

4612014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

t2

- ellenszavazat és tartózkldás nélkül egletértett és

HATÁno ZAT

Zánlka Község Önkormán yzatának Képviselő-testiilete a

zéltku Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde in-
tézmény, valamint a községi strand területére elhelyezésre
kerülő játszőtéi eszközök telepítésére vonatkozóan az S-
TÉR Kft. (1091 Budapest, Üttoi u. 5. lIIl23.) összesen
1 3 . 09 6. 8 90. -Ft+ÁFA ö sszegű ajánlatát a b eruhéuás al apj á-

ul elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Filep Miklós polgármester: Van egy árajánlat napvitorlára, ami árnyékoló szerkezetlenne az
óvoda teruszára. Javasolja, hogy az ajránlatot fogadják el. Kéri, aki egyetért, kézfeltartással
SZavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egletértett és
meghozta a következő határozatot:

47 12OLA.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zárka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

zánkai Kétnyelvű Német Nernzetiségi Óvoda-Bölcsőde in-
tézmény teraszára tervezett ámyékolóra (2ű) a Full
Garden -D és U 95 Kft. (9011 Győr, Lehár Ferenc u. 59.)

bruttó 405. 660. -Ft ö sszegű ajánlatát elfo gadj a.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkiák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

2014. április 1.

polgármester

20L4. április 1.

polgármester

Filep Miklós polgármester: A temetőben kialakítandó umás temetkezési helyekre Gelencsér
Ferenc kőfaragó mester adott ajánlatot, ez 40 db urna elhelyezésere alkalmas urnafalat, vala-
mint umatemető helyeket l.artalma4 összesen |.024 ezer Ft értékben. Javasolja, hogy az aján-
latot fogadják el. Kéri, aki egyetért,kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
meghozta a következő határozatot:

4812014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

13

- ellenszavazat és tartózkndás nélkal eg,letértett és

HATÁnoZAT

Zánka Község Onkormányzatának Képviselő-testtilete a

zánkai községi temetőben umafal kiépítésére (2x4Odb) és

urnasírhelyek ( 1 Odb) kialakítására vonatkozóan Gelencsér
Ferenc kőfaragó (8297 Tapolca-Diszel, Babits M. u. 13.)

összesen bruttó 1.024.000.-Ft összegű ajánlatát a beruhá-

zás alapjául el fo gadj a.

Megbizza a polgármestert, hogy a munkák kivitelezése ér-

dekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

2014. április 1.

polgármester

3. Civil szervezetek támogatására eseti bizottság megalakítása

Filep Miklós polgármester: Jegyző Asszony készitett egy összesítést a beérkezett igényekről.
A költségvetésükben abejegyzett civil szervezetektámogatására 3 millió Ft-ot terveztek, a be
nem jegyzettek esetében 1.830 ezer Fí-tal számoltunk . Ezzel szemben a beérkezett kérelmek
2.455 ezer Ft-ot tesznek ki. Javasolja,hogy elégítsék ki valamennyi civil szewezet igényét,
mivel a bejegyzettek kevesebbet kértek a tervezettné|. Ez esetben nem kell megalakítani a
bizottságot.

Varga Zoltán alpolgármester: Az újságban kőzzé kellene tenni, hogy ezek a szewezetek mi-
lyen célra pályánrak. Jó lenne, ha minél többen csatlakoznának a civil szervezeteL<hez.

Horváth Lajos képviselő: Ő is tá-ogatja a javaslatot.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy kapják meg a civil szervezetek a kért támogatást

a költsógvetésben biztosított keret terhére, és így abízottságot nem alakítanák meg. Kéri, aki
egyetért, kézfe|tartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkíjl eg,letértett és
meghozta a kóvetkező határozatot:

49l20l4.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a
zánkai székhelyű és Zánkán működő társadalmi szeíveze-
tek támogatáséra a 2014. évi költségvetésen tervezett elő-
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irányzat terhére a bqegyzett civil szervezetek valamint
klubok támogatását a F ahlhé.z működési költségvetésében

tervezett mértékben, a kérelmükben meghatiározott célokra
és összegben biztosítja.
Megbizza a pol gárme stert, ho gy a tétmo gatás ok kiutal ás ára

a támogatási szerződés megkötését követően intézkedjen.

Megbizza a polgármestert, hogy a Fahsház programszer-

vezőjének közreműködésével a klubok működését támo-
gassa.

4. Zánka első írásos említésének 850. óvfordulójára szervező bizottság megalakítása

Filep Miklós polgármester: Javasolja a Képviselő-testiiletnek, hogy ennek a bizottságnak ő

legyen az elnöke, Kocsis Szilvia atitkáta. Azintézményvezetőknek mindenképpen benne kell
lenni, a civil szervezetekbő 2 roí válasszanak, és minden képviselő-testtileti tag meghívást
kap a bizottsági ülésekre, ahol a véleménytiket, javaslataikat elmondhatják. Amennyiben
nincs kérdés, javaslat, aki egyetért ilyen összetételű bizottság megalakításával, kéri, szavaz-
zon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal egyetértett és
meghozta a következő határozatot:

50í2014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zárka Község Onkormrányzaténak Képviselő-testiilete
Zfu,ka települós első írásos említésének 850. évfordulója
tiszteletére Szewező.Bizottságot alakít, melynek

Határidő:

Felelős:

elnöke:
titkáLra

tagjai:

Határidő:

Felelős:

2014. április 15.

polgármester

Filep Miklós polgármester

Ko csis Szilvia pr o gr amszew ező
önkormányzati képviselők, intézményve-

2014. április l5.
polgármester

zetők, civil szervezetek képviselői (2-2lo).

Megbizza a polgármestert, hogy a Szervező Bizottság ösz-

sz ehívás áró l és munkáj ának ir ányitás áró l gondo sko dj on.



15

Vegyes ügyek:

zánka Tv vállalk ozási szerződés e

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy az előző szerződésnek megfelelő feltételekkel
kössék meg a szerződést, ebben is szerepeljen egy 300.000 Ft-os tartalékkeret, amelyről Al-
polgármester úr döntene igény esetén. Javasolja, hogy a Testület fogadja el az előterjesztésnek

megfelelően.

Horváth Lajos képviselő: Nem szerepel a szerződésben a történeti fotók archiválása és az

összes többi, értéktárra vonatkozó fotó archiválása.

Filep Miklós polgrármester: Ez nem ennek a szerződésnek a része, a Zfutka TV Alapítvány
vállalná, a költségeit pályázati pénzből vagy a költségvetésből finanszirozzák. Aki egyetért a

vál l alko zó i szer ző dés megkötés ével, kéri, kézfeltartássa| szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egletértett és

meghozta a következő hatórozatot:

5112014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zátlka Község Önkormán yzatának Képviselő-testülete a

Zétnka Tv. képviseli: Vass Gyula egyéni váIla|koző (8251

Zárka, Petőfi u. 12.) és Zfutka Község Önkormányzata áI-

tal kötendő vállalkozási szerződés tervezetét jőváhagyja.

Megbizza a polgármestert, hogy a szerződést irja alá.

Határidő:
Felelős:

2014. április 1.

polgármester

Zánka 1054148 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkozó kérelem

Filep Miklós polgármester: Pádár Tamás adott be telekvásárlásra kérelmet. Megfelel apáIyá-
zati feltételeknek, tehát a rendeletben foglalt kedvezményeket megkaphatja. Javasolja, hogy
biztosítsák a telket számára. Van-e más vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, kéri, aki
egyetért, kézfeltartássa| szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egletértett és
meghozta a következő határozatot:

52t20l4.(III. 20.) Z. önkorm ányzati H A T Á n O Z AT

Záuka Kö z s ég Önkormányz atának Képvi s elő -te stül ete P á-

dár Tamás 825l Záílka, Ifiúság útja 63. sz. alatti lakos ké-
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relme a|apjan tészéte kedvezményesen értékesíti a Zánka
I054l48 hrsz-ú 1062 m2 nagyságú beépítetlen területet la-

kőházépítése céljára.

A telek vételárát az önkorminyzat tulajdonát képező épi-

tési telkek értékesítésének eleiről szőIő l2l2010, (XI. 25.)

önkormrányzati rendelet alapján 4.779.000.-Ft+ÁFA ösz-

szegben határozza meg, mely összeg az önkorményzati
rendeletben a kérelmezőre érvényesíthető kedvezménnyel

csökken,
Megbizza a polgármestert, hogy a kedvezmény igénybevé-

teléről a kérelmezőt nyilatkoztassa és ennek megfelelően a

szerződés elkészítése érdekében a szükséges intézkedése-

ket tegye meg.

Zánka Faluház büfé bérleti ürye

Filep Miklós polgármester: Bácsiné Bogáncs Nikoletta kérelmet adott be, hogy szeretné a

büfet üzemeltetni a Faluházban. Javasolja, hogy adjak meg ezt a lehetőséget, 2.000.-Ft jelké-

pes bérleti díjért. Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkt;l egletértett és

meghozta a következő határozatot:

5312014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zérlka Kö zsé g Önkormány zaténak Képvi se l ő -te stülete B á-

csiné Bogancs Nikoletta 825l Zánka, Rákóczi u. 58. sz.

alatti lakos kérelme alapján büfe iizemeltetésére határozat-

lan idóre bérbe adja, havi 2.000.-Ft+ÁFA összegű bérleti

dj megíizetése ellenében, aZátlka, Rákóczi u.32. sz. alatti

Faluház intézmény első emeletén e célra kialakított 2I m2

alapterületű helyiséget.

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a fenti

feltételekke l irja alá.

Határidő:

Felelős:

Hataridő:
Felelős:

2014. április 15.

polgtírmester

2014. április 15.

polgármester
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Zánka 926 12 hrsz-ú ingatlan felaj ánlása

Filep Miklós polgármester: Kútkerti ingatlant ajánlott fel több tulajdonos, javasolja, hogy ezt

a felajánlást is fogadják el, a birtokbavétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzatvállal-
ja. Kéri, aki egyetért, kézfekartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal egyetértett és
meghozta a következő határozatot:

5412014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

ZáIlka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Molnár Józsefné 8000 Székesfehérvár, Széna tér 12. 613.

sz. a|atti lakos, Kiss Bálint Józsefné 825I Zfulka, Arpád
körvasút sor 9. sz. alatti lakos, Szalkéné Nagy Irén 1014

Budapest, Móra Ferenc u. 1. U4. sz. alatti lakos, néhai

Nagy Magdolna 825I Zállka, Fő u. 20. z. alatti lakos és

Mészáros Józsefné 8000 Székesfehérviár, Királykút Lakó-
negyed 20. 4ll1. szátm alatti lakos fulajdonosok kérelme
alaplán nyilatkozik, hogy a Zánka 92612 hrsz-ú l22 m2

nagyságú, kivett beépítetlen terület ingatlan tédtésmentes

önkormányzati tulaj donb a adásár a vonatkozó felqánlását
köszönettel elfogadj a.

Az ingat|an önkormányzati tulajdonba vételéhez szüksé-
ges eljárási és ügyvédi költséget az Önkormínyzatmegfi-
zeti.
Megbizza a polgármestert, hogy a döntésről akerelmező-
ket értesítse és az ajándékozási szerzőőés elkészíttetése

iránt íntézkedjen.

Határidő:
Felelős:

2014. április 15.

polgármester

Varga Zoltán alpolgármester: A Kútkerttel az a gond, hogy sok tulajdonos van, és a 90oÁ-a

műveletlen. Zfu*ai lakos szeretné bérbe venni ezeket a területeket. Javasolja, hogy minimális
bérleti dijért adják bérbe.

Filep Miklós polgármester: Tehát plusz javaslat. A Kútkert önkormányzati fulajdonban lévő
részeinek bérlőjeként jelentkezett Mészaros Eszter. Javasolja, hogy adják bérbe neki névleges

1.000 Ft-os évi bérleti díjérr. Kéri, aki egyetért,kézfeltartással szavazzon.

A Képviselőlestület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal egletértett és
meghozta a következő hatórozatot:



5512014. (III. 20.) Z. önkorm ányzati

Határidő:
Felelős:

DRV Zrt. r észv ényvásárlási aj ánlata

Határidő:
Felelős:
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HATÁno ZAT

Zfu,ka Kö z s é g Onkormányz atának Képvi s elő -testíil ete az
önkormányzati tulajdonban lévő Kút-kerti ingatlanokat ha-

tározatlan időre növénlermesztési hasznosításra bérbe ad-
ja Mészáros Eszter 825I Zánka, Naplemente u. 3lC. sz.

alatti lakos részere évi 1.000.-Ft bérleti díj ellenében.
Megbizza a polgármestert, hogy abérlőt a döntésről érte-

sítse és a bérleti szerződéstirja alá.

Filep Miklós polgármester: A DRV Zrt. felajánlott 10.000 Ft értékű részvényt valamennyi
önkormányzatnak, melynek a területén szolgáltatást vógez. A polgármesterek véleményének a
szavazatijoguktól fiiggetlenül súlya van a közgyűlésen. Jó, ha részt vesz Zfuka is a DRV
ilyen jellegű tanácskozásain. Javasolja, hogy a 10.000 Ft névértékű rószvénl vásárolják meg.

Kéri, aki egyetért, kézfeltartással szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és
meghozta a következő határozatot:

5612014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zfu,ka Község Onkormányz atának Képviselő-testtilete a

DRV Zrt. (8ó00 Siófok, Tanácshán u. 7.) által előkészített
részvény-átruházásí szerződésben foglaltak szerint 1 db

10.000.-Ft névértékű DRV Zrt részvény vásárlásáról dönt.

Megbizza a polgármestert, hogy a közműszolgáltatőt a

döntésről értesítse, és aszerződést írja alá.

2014. április 15.

polgármester

2014. április 15.

polgármester

Gyógyszertár épületének karbantartására vonatkozó kérelem

Filep Miklós polgármester: Gyógyszerész úr írt egy levelet, amiben a győgyszertár állapotát
kifogásolja, a győgyszerészlakás kérdését veti fel. Javasolja, hogy nézessék meg, és ha való-
ban ilyen állagromlás van, nert zárkőzik el egy felújítástól, de akkor a bérleti díjat is újra kell
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tárgyalni. Korábban szó volt a patika pivatizáciőjáről
szrándók.

Török Gyuláné képviselő: Az á|lagmegóvás nekünk
gekről van szó.

is. Várják meg, hogy mi lesz a további

is fontos. Valószínűleg a belső helyisé-

Varga Zo|tán alpolgármester: Valakivel csináltassunk egy állapotfelmérést.

Filep Miklós polgármester: A döntés elnapolását javasolja a következő testületi ülésre.

Amennyiben ilyen mértékű állapotromlás van, meg kell oldani a problémát.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és a
kérelem ügyében az állapotfelmérésig a döntést elnapolja.

Zánk1 Napsugár térkőzvi|ágításával és pormentesítésével kapcsolatos kérelem

Filep Miklós polgármester: Javasolja, kérjenek egy árajánlatot erre vonatkozóan is.

Varga Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a strandbejárásthozzák előbbre, és akkor tud-
nak róla dönteni.

Filep Miklós polgármester: Az áprilisi testiileti ülést megelőzően egy 2-3 őrásb{árást tudnak
tenni, és akkor megnézik ezt is.

Ónko rm ány zati főépítészi m egbízás

Fitep Miklós polgármester: A főepitész megbízására jogszabályi előírás van. NémethBalázs
egy alkalomma|már alkalomszeníen vállalta. A Képviselő-testület úgy gondolta, hogy felkéri
Németh Baláns építészmérnök urat, hogy hosszú távon is vállalja el, amire egy jutányos aján-

latot tett, havonta 50.000 Ft dgazásért váIla|ná az önkorrnányzati foépítészi munkák ellátását.

Javasolja, hogy ezt az aján|atot fogadják el, és kössék meg a szerződést.
Amennyiben más vélemény, javaslat nincs, kéri, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egletértett és
meghozta a következő határozatot:

5712014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zánka Kö z s é g Önkormán yzatának Kepvi s elő -tes ttil ete az

épített környezet alakításáról és védelméről szőlő 1,997.

évi LXXVIII. törvényben, valamint a főepítészi tevékeny-

ségről szó|ó 19012009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt
fel adatok ellátása érdekében határ ozatlan időr e megbizza
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Németh Balázs epitészt (8230 Balatonfiired, Horváth M. u.

47.) Zánka Község Önkormányzata önkormányzati foépí-

tészi feladatainak ellátásáv aI.

A ffiépítészi megbizás díját havi bruttó 50.000.-Ft összeg-

ben állapítják meg.

Mefuizza a polgármestert, hogy a főepítészt a döntésről

értesítse és a megbízási szerződést írja alá.

Hatáidő.'
Felelős:

T ájékoztató Település í E rtéktárró t

2014. április 15.

polgármester

Horváth Lajos képviselő: Miután az Önkormányzat tavaly elhatározta, hogy kapcsolódik a

nemzeti értékekről ós hungarikumokról szóló törvényben lehetővé tett értéktáraklétrehozásá-
hoz, létrehozták az ertéktárat, és elfogadták annak Szervezeti és Működést SzabáIyzatát. A
március 3-án tartott második ülésükön felvették azokat a helyi értékeket a Zfu,kai Települési
Ertéktárba, amelyeket különösen meg akarnak őirzni, és erről alapadatokat tesznek közzé
gyűjtemény formájában, illetve kötelezettségpk az is, hogy rövid időn belül a zánkai honlapon
a dokumentáciőtkőzzétegyék. Tájékoztatást ad arról, hogy melyek azok az értékek, amelyek
bekerültek a Települési Brtéktárba, melyek közül az első l}-t, melyeket felsorol, a megyei
értéktárba is javasolni fogiák. Helyi értéktárba javasolták a helyi közösségek lajstromba véte-
lét is.

Filep Miklós polgármester: Van-e kérdés a tálékoztatóval kapcsolatban?

Varga Zo|tán alpolgármester: Jó ötletnek tartja,hogyközzé lesz téve, és lehet méghozzáten-
ni, javaslatokat tenni.

Fitep Miklós polgármester: Elfogadásra javasolja a tájékoztatőt.

A Képviselő-testület 4 ígen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodús nélkül - egyetértett és
a Települési Ertékttírról adott tújékoztatót elfogadja.

Horváth Laj os képviselő : A beruházási aj ánlatokat szeretné kiegészíteni.

Beruházási árajánlatok kiegészítése.

Filep Miklós polgármester: ABozzay Pál Általános Iskola bejárata mellé Páőár Tibor és
felesége parkosítási ajánlatot adott. Bemutatja akészített rajzos tervet. Ha Záttka Község Ön-
kormányzata220.500,-Ft értékben megvásárolná a növényeket, atalqjavitőt 70.000,-Ft érték-
ben pedig ők felajánljak. Megkérdezi,hogy a gev munkát kívégzí el és ki ftzetl?



2l

Horváth Lajos képviselő: A gépi munkát is Pádárék vállalták fel. Az önkormányzatnak csak
a növényeket kell kifizetni.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testtilet fogadja el a felajánlást és a
növények árát szálmla ellenében az önkormányzat fizesse ki220.500,-Ft értékben.
Kéri, aki ezzel egyet értkézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil egletértett és
meghozta a következő határozatot:

5812014.(III. 20.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zintka Kö z sé g Onkormán y zatának Képvi s el ő -te stül ete P á-

dár Tibor 8251 Zánka, Ifiúság űtja 63. szám alatti lakos
felajánlását, mellyel a Bozzay Pál Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola udvarán tédtésmentesen
parkosításra kerül sor a bemutatott terv szeint, köszönettel

elfogadja.
A felajánlás kiterjed az Önkormányzat á|ta| 220.500.-Ft

értékben megvásárolt növények telepítésére, talajjavitásra
és a gépi fiildmunka elvégzésére.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az &dekelte-
ket értesítse és a növények megrendelését követően a

szátrrl-Ja kifi zetéséről gondoskodjon.

Határidő:

Felelős:

2014. április 15.

polgármester

Napelemes pá|y ázathoz villámvédelem tervezés e és kivitelezése

Filep Miklós polgármester: A kivitelező megvizsgálta az ővoda villámvédelmi rendszerét,

amely nem megfelelő. Erkezett egy áraján|at, ami eléggé magasnak tűnik, I.459 ezer Ft. Fo-
lyamatban van egy másik ajanlatkérés is. A következő testiileti ülésen dönteni tudnak.

Filep Miklós polgármester: Mivel több hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el, a nyilvános
ülést 18,20 órakor bezárta.

Kmft.

@j '^t-dl-Luke.. Ág.kFilep
JegJIzo


