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Készült: Zánka Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2OI4. február 4-én Í7,3O órai
kezdettel Zétnka F aluház Nagyterméb en me gtartott nyilváno s üléséről.

.Ielen vannak:

Képviselő-testület taeiai részéről:

Filep MiklóS polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
Horváth Lajos képviselő
Péringer Antal képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Ágnes
Kránjcz Attiláné
KérpátiZso|t
Sólyom Gyula
Basa István
Dél Jenő
Kocsis Szilvia

jegyző
vezető óvónő
pénzügyi fotanácsos
falugondnok
Üdtilogazdák képviselőj e
Nyugdíjas Klub elnöke
programszewező

kö zb eszer zési szakértő
önkormányz ati fő épitész

Meghívottak részéről megi elentek:

Harsányi István
Németh Balázs

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti ZénkaKözség Önkormányzatánaknyilvános
képviselő-testületi ülésén megjelent Képviselőtársait, Iegyző Asszonf' intézményvezetőket,
civil szervezetek képviselőit' meghívott vendégeiket.

Megállapítja, hogy a Képviselő_testület határozatképes, mivel az 5 fő tag közül 4 fő jelen van
az ülésen, Török Gyuláné jelezte távollétét.

Ismerteti az ülés napirendjét a meghívó alapjált, a vegyes ügyek pontjainak felcserélésével.
Kéri, aki a napirendet így elfogadja,kézfeltartással szavazzon:

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az aldbbi napirendi pontokat tórgyalja:
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Narrirend:

1. Az Önkormányzat2014. évi köttségvetése
Előterjeszto : Fi1ep Miklós polgármester

2. Zánka térítési díjas rendeletének felülvizsgálata
Eloterjeszto: Lukács Ágnes jegyzó

3. Zánka szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása
Előterjeszto: Lukács Ágnes jegyző

4. Temető rendelet módosítása
Előteq'esztő: Lukács Ágnes 1egyző

5. Telek rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyzo

6. Települési Értéktár Bizottság 1Z|{SZ elfogadása
Előterjesztő: Horváth Lajos képviselő

7. Zánka 850. évfordulójára kiadványról előterjesztés
Előterjesztő: Horváth Lajos képviselő

8. Tájékoztatás a civil szervezetek műkiidéséről, a 2013. évi támogatások felhasználá-
sáról
El őterj esztő : Ko csi s S zilvi a pr o gt amszerv ező

9. Közbeszerzési szabályzat aktua|izá|ása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

I0. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Vegyes ügyek:
- Nemzetiségi megál1apodás felülvizsgá1ata
- Napelem es p áIy ázat F aluhén tető megerősítés ér ajánIatai
- Vásony Sándor Zánka I3l44 hrsz-re vonatkozó vételi ajánlata

Utána zárt ijIés következik.

Napirend tárgyalása:

1. Az Önkormányzat2014. évi költségvetése

Filep MiklrÓs polgármester: Költségvetésük rendkívül gyors tárgyalásénak oka a benffitási
határidő módosulása' mely szerint az Országgyrilés álta1jóváhagyott költségvetést követő 45

napon belül be kell nyújtani, de ez a Kormányhivatal legutóbbi tá|ékoztatása szerint azt jelen-

ti, hogy február 5-ig elis kell fogadni.

Költségvetésüket a koncepciónak megfelelően a pénzúgyes kollégák elkészítették, a könyv-
vlzsgáIő a vé1eményét' jelentését a rendelettewezetről elkészítette. Felkéri Jegyző Asszonyt'
hogy ismertesse a könywizsgálói véleményt.

Lukács Ágnes jegyző: Felolvassa a könyrwizsgálói vélemény összefoglalóját'
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Filep Miklós polgármester: Pár gondolattal szeretné kiegészíteni egytészt a kiküldött előter-
jesztést, másrészt a könywizsgálói véleménfi. A Könywizsgálő Asszony pár nappal előbb
kapta meg aZ anyagot, mint ahogy a rendkívüli testületi ülésükön a fejlesztési céltartalékot 50
millió Ft-ban hatérozták meg. E napirendi ponton belül dönteniük kell a rendező mérlegről.
Része a rendeletnek egy kimutatás a rendezó mérlegjtez, ahol az aktiválásra és kivezetésre
javasolt tételek vannak. Döntenünk ke|l az üzemeltetésre átadható vagy nem átadandó víz- és

szennyviz csatorna-rendszer térítésmentes átadásáról, vagy önkormányzati tulajdonban való
maradásáról. A legutóbbi Társulási ülésen egységesen egy olyan rendezoelv alakult ki' hogy
mivel jelenleg ugyan különösebb előnnyel eZ nem jár, de hátránnyal sem, így az a javaslat,

hogy ne adják át egyelóre.
Határozatijavaslatnak részei az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő Íizetési kötelezett-
s égek. Ez e gy szeríij óváhagyás, mivel az Önko.'o ányzatnak nincs hitel e.

A költségvetésüket az előzetes tárgyalásokon kialakultaknak megfeleloen 487.723 ezer Ft-ban
határoztákmeg, ez a" Önkormányzat és a Közös ÖnkormányzatiHívatal együttes költségve-
tése. Az Önkormányzat meghatározta a vérhatő fejlesztéseket. Megkezdődött a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó pálryázat, ahol az Óvodára és a Faluházra nape|emek kenilnek
felszerelésre, 15.401 eFt értékben' Az ÖnkormányzattHivatal épülete 70 millió Ft értékben,

ehhez kapcsolódó parkosítás 10 millió Ft, Naplemente utca környéki utcák építése, felújítása
15 millió Ft, hajókikötő építéséhez tervek beszerzése 1,5 millió Ft' itt a strand déli végénél
levő területrol van sző, aFdruház hangtechnika felújítása I.279 eFt' Faluház külsó színpad,
mobi1 szinpad felújítás 2,5 rrrilllőFt. Az utca felújítások közül már régőta halasztódik a Vér-
kúti út felújítása, erre 5.200 eFt-ot terveztek, traktor beszerzése 8 millió, ehhez kapcsolódó
pótkocsi 2 millió' kisebb közterületek felújítása 380 eFt, strandi játszőtér fejlesztés 4,9 millió
Ft, strandi lépcsők 250 eFt, térfigyelő kamerák Strandon 760 eFt' partfal' kőszórás javitása 4

millió, árnyéko1ó 1,2 millió Ft lesz. Az urnás temetkezési helyek kialakításáta 1',5 millió Ft,
falusi sportpályák, játszőterek felújítására 72,5 millió Ft lett tervezve. Aházt segítségnyújtás-
nál gondoltunk autóbeszerzésre. A Faluház tetőszerkezeténél a pá|yázathoz kapcsolódóan
valójában 300 ezer Ft körüli a legolcsóbb ajánlat. Utólag került bele az Ifiúság és Naplemente
utcát összekötő köz aszfaltozása, és az Óvodánál kültéri játékokra, árnyékolóra 10 millió Ft-
os keretet biztosít a Képviselő-testület. Ezen kívül egy fejlesztési céltartalékot képez az On-
kortnányzat 50 millió Ft értékben. Ebből tervezik a műfiives labdarugópályát, a strandi rok_

kantbejárót, a temetőt délnyugatró1 közelítő út rendbehozatalát, temetői parkoló bővítését, a
Rákóczi úti árok rendbehozatalát, iskolai kerítés, járda készítését, melyek kapcsolódnak a

remélhetoleg idén megépülo hivatal környezetrendezéséhez, iskolai sorakozótér kialakítását,
külterületi utak felújítását. Meg kelljegyezni, hogy hivatalos értesítés van pályázat megnyeré-
séről, a műfiives labdarugópálya esetében ez 72 millió Ft, valamint a strandi rokkantbejárónál
15 millió Ft. Bízik benne, hogy évközbenmég lesznek pá|yázatok' és a céltartalékból több
fej lesztést lehet megvaló sítani.
A költségvetés végösszegét csökkenteni fogtra az iskolai' óvodai közétkeztetés 100 %-os fi-
nutszirozása, ami Zánka esetében 3-4 millió Ft-ot jelent. Meg kell említeni, hogy hosszú idő
őta ez volt az első olyan év' ahol a működési célú bevételeik meghaladták a működési cé1ú

kiadásaik összegét. A kiadások 270 m1||iő Ft, a bevétel pedig 301-302 milliós nagyságrend.

Ennek oka a közös hivatal kedvezobb ftnanszirozása, valamint az iskola állami működtetésbe
kerülése. Öss"esen bruttó 230 millió Ft-ot tesznek ki a felsorolt fejlesztések, melyeket ebben
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az évben tervez az Önkorm ányzat. Ezeket saját bevételekbol, a 2OI3 évi pénzmaradványból,
ami72 millió Ft, és saját lekötött pénzeszközök felhasználásából tewezzikftnanszirozni.F.za
210 millió Ft-os tartalékpénzeszközökbol 90 millió Ft felhasznáIásátteszi szükségessé.

Kérdi, kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

Varga Zo|tán alpolgármester: Örül, hogy a felhalmozódott igényeik egy részétki lehet elégí-
tenl,20l4-ben. Fe1hívja a figyelmet' hogy egyes fejlesztéseknéljelentős állami támogatásban
fognak részesülni. Minden évben át ke1l gondolni' hogy egy nagyobb beruházást végeznek'
vagy a sok kisebb elmaradást hoznak be. Szerencsére idén mindkettő megvalósítható. Jó,

hogy a külterületi utak is felújításra kerülnek. Az utak szélesítéséhez a tula1donosok majd
átengedik a szükséges területet hasznáIatra. Javasolja, hogy a fejlesztési céltartalék csoportba
atervezett beruházásoktáb|ázatába tegyék át a külterületi utak felújítását, ez 5,5 millió Ft.

Horváth Lajos képviselő: orül, hogy ilyen év elé néznek, amikor előreláthatólag sok fejlesz-
tést tudnak véghezvinni. Az Önkormányzati Hivatal megépítése már régi terveik között Szere-

pelt, külön öröm, hogy ezt sikerült összekötni útburkolatok javításáva|' Ez a falu lakosságá-
nak komfoftérzetétjavítani foglu. Ez egy biztonságos költségvetés, megfelelő tartalék is ren-

delkezésre á11. E1fogadásra javasolja.

Péringer Antal képviselő: Elsődleges cél, hogy az intézmények zavartalanul tudjanak mű-
ködni. Ezután tudnak aberuházásokkal foglalkozni. Fontos és jó, hogy megvalósul például a
Naplemente utca környéki utak felújítása, a Faluház hangtechniké1a, a Falugondnokság új
eszköze| strandi fej1esztések. Minden igényt nem lehet egy év alatt megoldani, jó lenne, ha
minél több támogatást tudnának szerezni. Ez a költségvetés remélhetőleg mindenki megelé-
gedésére fog szolgálni. Támogatja a költségvetés elfogadását.

Filep Miklós polgármester: Megköszöni a hozzászőlásokat. A kivitelezéseket bonyolítani
kell, a végleges árakat később fogiák tudni' Ez a kedvező helyzet több éves nagyon mértéktar-
tó és költségkímélo gazdá|kodás eredménye. Nem volt szükség nagy értékű telek értékesítés-
re. Tervben van a Villasor utcánáltelkek kialakítása.
Elfogadásra i avasolj a a 20I 4. évi költségvetést.
Van-e további kérdés, vélemény, javaslat?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkoző határozati
javaslatot, a rendezőmérlegre vonatkozó határozati javaslatot' és áz előterjesztett 2014. évt

kö lt s é gvet é st el fo gadj a, kézf eltartás s aI sz av azzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktll - meghozta a
kÖvetkező hatórozato t :

8l20l4.(II. 4.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Aht.
29lA $-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevétele-
inek, valamint a Stabilitási tv. 3. $ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
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ségeinek a költségvetési évet követő három évre várhatÓ ösz-
szegét az aIábbiak szerint áIlapitjameg

Saját bevételek összege:
2014. 214.938.000,- Ft
2015. 127.800"000,- Ft
2016. 130.000.000,- Ft
2017. 132.200"000,- Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötele-
zettségek:

20Í4. 0,- Ft
2015. 0,- Ft
2016. 0,- Ft
2017. 0,- Ft

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel
a Stabilitási törvény 9 $ -10. $ bekezdéseiben foglalt köve-
telményeknek.

Adó s s ágot kel etkeztető ügyl etekből eredő ftzetési kötel ezetts égekrő 1

Saját bevételekről

l. melléklet
adatok e/Ft-ban

2. melléklet
adatok e/Ft-ban

3. melléklet
ügyletekbőI származó fizetési kötelezettségek

adatok e/Ft-ban
Saját bevételekről és adósságot keletkeztető
különbségéről

Kötelezettsée 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Adósságot keletkeztető ügyletekből
eredo fizetési kötelezettsések

0 0 0 0

Osszesen: 0 0 0 0

Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Helyi adók 1 15.700 I 18.800 r 20.900 123.000
onk. vagyon és vagyoni ért. jog értéke-
sítéséből származő bevétel (értékoaoír)

90.300 0 0 0

onkormányzatí v agyon hasznosításaból
szélrnaző intézmérryi működési bevéte-
lek (lakbér 

' 
bérleti díi )

8.93 8 9.000 9.1 00 9.200

Tárgyi eszkoz értékesítés (ingatlan,
telekértékesítés)

0 0 0 0

Bírsás pótlék illeték bevételek 0 0 0 0
Osszesen: 214.938 r27.800 130.000 r32.200



Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2077. év
Saiát bevétel 50 %-a 101.469 63.900 65.000 66.100
Adósságot keletkezteto ügyletbő7 szár-
maző fi zetési kötelezettség

0 0 0 0

Saját bevétel 50 oÁ-a és az adósságot
keletkeztető ügyletekb ő| szánnaző ftze-
tési kötelezettségek különbséee

107.469 63.900 6s"000 66.100

A Képvíselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkt;l meghozta a
köv etkező hatóro zato t.'

9/2014.(II. 4.) Z. iinkormányzati H A T A R o Z AT

Zénka Község Önkormán yzata Képviselő-testül ete az á1-

lamháztartéts számvitelének 2014. évi megváltozásáva|
kapcsolatos feladatokról szóló 3612013. (iX. l3.) NGM.
rendelet 2.s Q) bekezdésében' valamint 5. $ (1) bekezdé-
séb en fo gl altak végrehaj tás ára a következő dönté st llo zza:
A rendezo technikai tételek során a mérlegből kivezeti a
2006.-2007.-2008. év során készült régi terveket
3.692.300.-Ft együttes összeggel. A nyilvántartásában lé-
vo sebességmérő hajókikötő közvllágítási és parti sétány
terveket.
A rendező technikai tételek során jogszabályi kötelezett-
ségből adódóan kivezeti a vagyonkezelésbe adott általános
iskola ingatlanjainak és nagy-értékű tárgyi eszközeinek ér_

tékét.
Az izemeltetésre átadott víz és csatomarendszereket to-
vábbra is önkormányzati tulajdonban brtja, értékét a ren-
dezőmérlegben e döntésnek megfelelően szerepelteti.
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtására szüksé-
ges intézkedést tegye meg.

Határidő:
Felelős:

2014. február 5.
jegyző

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és Íartózkodás nélktil - megalkotjcl
következő rendeletet"

ll2014. (II. 18.) Z. önkormányzati R E N D E L E T

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete az áI-
|amháztartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 24. $-ában
megfiatározott feladatkörében eljárva Záttka Község Ön-
kormányzata 201 4. évi költségvetéséről előterj esztett ren-
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delet-tervezetet elfogadja és Il2014'
kormány zati rendel ete i ko zé iktatj a.

(rl' l8.) számon ön-

2.Zánka térítési díj as rend eletének felülvizs gálata

Fitep Miklós polgármester: Az ovoda vezetője jelezte, hogy szükség van a térítési díjak mó-
dosítására' és az előterjesztés az ő javaslata alapján elkészült. Felkéri Jegyző Asszonyt, hogy
roviden ismertesse az előterjesztést.

Lukács Agnes jegyző: A térítési díj alapja továbbra is a nyersanyagnorTna összege lenne,

amely 350 Ft-tal került teruezésre. Az ebéd teljes költsége 700 Ft. A melegkonyhai étkeztetést

kedvezményesen igénybevevő alka\mazottak étkezési támogatására SzÉr-kártya biztosítása,
valamint engedélyezett vendégétkeztetés szolgálna. Korrigálták a szociális étkeztetésre vonat-
koző téntési díjakat is. Ma volt egy szakmai hatósági ellenorzés, amely javasolta egy mondat-
ta1 kiegészíteni a térítési díjas rendeletüket, jelesül a 4. mellékletben. Javasolja a kiegészítést,
hogy egy mondattal szerepeljen benne az intézményi térítési díj összege, amely a 700 Ft-os
önköltségi ár, és a támogatásból származó 220 Ft-os levonás eredményeként 480 Ft-ban ke-
rülne meghatározásra.Ezzel együtt javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra.

Filep Miklós polgármester: Kérdi, van-e valakinek kérdése, véleménye" Amennyiben nincs,
kéri, aki a rendeletet az előtefiesztésnek megfelelően, a kiegészítéssel együtt elfogadja, sza-
yazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül - megalkotja a
következő rendeletet:

212014. (II.5.) Z. önkormányzati RE N D E L E T

Zénka Község onkormányzata Képviselő-testtilete az ét-
kezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és2l20I4. (II. 5.) számon önkormány-
zati r endeletei kozé iktatj a.

4. Zánka szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása

Filep Miklós polgármester: Felkéi Jegyző Asszonyt, hogy röviden ismertesse a lényeges
részeket.

Lukács Ágnes 1egyző: A szállítási szolgá\tatásrólvan szó, ennek azujraszabá|yozására tettek
javaslatot. Javasolják, hogy ezt a fajta szolgáItatást térítésmentesen a helyben állandó lak-
címmel rendelkező olyan rászorulóknak szíveskedjenek biztosítani, akik a község területén az

orvosi' gyógyszertári ellátás igénybevételéhez vagy hivatalos ügyek intézéséhez állapotuknál
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fogrra nem tudnának gyalogosanhozzét1utni. Ha a településen kívül kell szakorvosi szolgálta-
tást igénybe venni, ott egy km-díjhoz kötott térítési díjat javasolnak megállapítani. Ez a szo|-
gáltatás biztosítja a napi egyszeri meleg ételházhoz szállitását is azoknak, akik erre rászorul-
nak. A településen kíVüli szolgáItatást írásos kérelem alapján és polgármesteri engedéllyel
j avasolj ák biztosítani'

Filep Miklós polgármester: Egy kolléganő van, aki saját autójávallátja e| ezt a feladatot, me-
Iyet az Önkormányzat saját forrásból biztosít. A rendelet módosítása azért szikséges, mert a
jelentkező igények nagysága, mértéke kezelhetetlenné kezdett válni, foleg a nyát'l időszakban.
Van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kéri, aki a rendeletmódosítást az
előterj esztósnek me gfel el ő en el fo gadj a, szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül 'megalkotja a
következő rendeletel:

312014. (II.5.)Z. iinkormányzati REN D E L E T

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a szo-
ciális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-
terv ezetet elfo gadj a és 3 l 20 I 4' (II. 5. ) számon önkormány-
zati rendeletei kózé iktatj a.

4. Temető rendelet módosítása

Filep Mikló's polgármester: Felkén Iegyző Asszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesz-
tést.

Lukács Agnes jegyző: A temetőkről szóló törvényben a szociális temetésre vonatkozó ren-
delkezések bevezetése 2014. január 1'-ről2015. január l-re vá|tozott, így az önkormányzati
rendeletben az errő| szóló rendelkezések hatálybalépésének dátumát is módosítani szükséges.
J avasolj a a rendelet módo sításának elfo gadását.

Filep Miklós polgármester: Ez egy formai döntés, javasolja elfogadásra. Van-e valakinek
kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kéri, aki a rendeletmódosítást az elóterjesztésnek
megfelelően elfogadj a, szav azzon.

A Képviselő4estület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - megalkotja a
kÖvetkező rendeletet:

4/20t4. (II.5.) Z. tinkormányzati REND E L E T

Zánka Köz s é g onkormán yzata Képvi s elő -testül ete a teme-
tőkÍől és a temetkezésrő| szőlő I8l2000. (Xn. 30.) önkor_
mányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-
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tervezetet elfogadja és 4l20I4. (II. 5.) számon önkormány-
zati rendeletei közé iktatj a.

5. Telek rendelet módosítása

Filep Miklós polgármester: A rendelet helyrajzi számok szerint határozza meg aZ értékesíten-
dő telkeket. Az elmúlt év folyamán több telket visszavásáro\t az Önkormányzat, ezeketugy
lehet értékesíteni, ha a rendeletben újra szerepeltetik. Javasolja, hogy a Képviselő-testület
fogadja el a rendelet módosítását. Aki a rendeletmódosítást az eloterjesztésnek megfelelően
elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodiis nélkal megalkotia a
kavetkező rendeletet:

512014. (il.5.) Z. önkormányzati RE ND E L E T

Zénka Község onkormányzata Képviselő-testülete az ön-
kormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésé-
nek elveiről szóló I2l20I0. (XI. 25.) cinkormányzati ren-
delet módo sításéra előterjesztett rendelet-tervezetet elfo-
gadja és 5l20I4. (II. 5.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.

6.Települési Értéktár Bizottság sZMsZ elfogadása

Horváth Lajos képviselő: A Zánkai Települési Értéktar Bizottságot felhatalmazta a Kópvise-
lő-testület, hogy tárja fe1, illetve dokumentál1a a Zánkán fellelhető olyan természeti értékeket,

ember által alkotott értékeket, épületeket' közösségi értékeket, szellemi, művészeti alkotáso-
kat, amelyek megörökítésre kell' hogy kerüljenek. A Bizottságot létrehozták, és ennek a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát meg kellett alkotni. Ez rógzítt, hogy hogyan működjön a

Bizottság' mellékletben felsorolja a Bizottság tagjait.

Ezzel kapcsolatban kaptak egy meghívást Herendre egy 20-ai rendezvényre, amin részt kíván
venni' mert érdemi információkkal is szolgálnak az előadók, és az ezzel kapcsolatos pályázatt
lehetőségekről is tájékoztatást fognak adni.

Filep Miklós polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, kinek van kérdése, véleménye?

Péringer Antal képviselő: Kérdezi, hogy ebben abizottságban nem kell-e túlsúlyban lenni
Képviselo-testrilet tagj ainak"

Horváth Lajos képviselő: Erre vonatkozóan törvényi előírások nincsenek, a Képviselő-
testület döntési j ogkörébe tartozík.
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Lukács Ágnes jegyző: Ez nem a Magyarországhelyi önkormányzatairőI szóló törvény sze-
rinti önkormányzati bizottság, eZ egy speciális bizottság.
Kéri, hogy a Közös Önkormányzatl Hivatalt az adminisztrációs feladatok alÓl mentesítsék.
Javasolja, hogy a végrehajtásért felelős ne a Polgármester, hanem a Bizottság elnöke legyen,
és a Bizottság egy tagja hitelesítse az okiratot'

Varga Zo|tán képviselő: Javasolja, hogy a testület anyagilag támogassa a Bizottság működé-
sét az admini sztráci ó s fel adatok ell átás áb an'

Elmondja, hogy ismerőse Peto Piroska, aki a Balaton-felvidék tájértékeivel foglalkozik, fel-
hír,ta a figyelmét, hogy a Kormány oldalán megjelent egy páIyázati kiírás ebben atémában.

Péringer Antal képviselő: Egyetért a Bizottság létrejöttével, csak a jogi státuszra vonatkozott
a kérdése. Támogatja a Szabá|yzat elfogadását.

Horváth Lajos képviselő: Az adminisztráciőnak nincs anyagivonzata, nincs szükség anyagi
támogatásra.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy támogatőIag hagyja jővá a Testület aSzabályza-
tot. Aki elfogadja, kéri, kézfeltar1ással szavazzon.

A Képviselő-testület 4
következő határozatot :

szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal meghozta a

10l20t4. (II. 4.) Z. iinkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testül ete a Zán-
kai Értéktár Bizottság Szervezeti ós Működési Szabályza-
táról eloterj esztett j avasl atot j óváhagyólag elfo gadj a.

7. Zánka 850. évfordulójára kiadványról előterjesztés

Horváth Lajos képviselő: Szerencsés év eIé néznek, oiyan szempontból, hogy szépen és

megfelelő színvonalon tudják megünnepelni Zánka első írásos említésének 850' évfordulóját,
és ezt össze tudják kötni az Értéktár Bizottság tevékenységével, és egy speciális kiadványban
ledokumentá|t Zállkai Értéktárat létrehozni, amely lehet' hogy az elsők között jelenne meg aZ

országban. Cól' hogy ez átadhatő legyen az egész település lakossága számára. A kötet össze-
ál|itását egy Szerkesztő Bizottságvégezné el, akik állnának a Települési Értéktár Bizottság
tagjaiból' valamint részt venne benne Taródy Istvánné dr' és Poór Ferenc. Forrásigényük brut
tó 3 millió Ft. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájáruIását'

Péringer Antal képviselo: Van-e előzetes kalkuláció a szerkesztés, fotózás, egyebek kö1tsé-

geire?

tgen
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Horváth Lajos képviselő: A szerkesztést ingyen vállalja a Bizottság, a fotőzás költségeiről
nincs pontos kalkuláció'

Filep Miklós polgármester: A szükséges forrást a tar1alékkeret terhére tudják biztosítani, ha
lehet, apá|yázatí lehetőségeket ki kell használni. nzÚj Nemzedék Központ is támogatja, ő is
része lesz arÉrtéktarnak. Javasolja, hogy a Képviselő-testület altozzé$áralást biztosítsa.
Van valakinek kérdése, javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri, aki egyetért, szavaz-
zon.

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

1112014.(II. 4.) Z. önkormányzati H A T A R o Z A"r

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a Zán-
ka település első írásos említésének 850. évfordulója al-
kalmából szerkesztendő és kiadásra tervezett könyv meg-
jelentéséhez a szükséges bruttó 3.000eFt összegű elő-
irányzatot a 2014. évi költségvetés tartalék kerete terhére

biztosítja.
Felkéri a Zánkai Értektár Bizottság Elnökét, hogy a könyv
kiadáséhoz kapcsolódó előkészítő munkát végezze el és az

elthez kapcsolódó pályázati lehetőségről a Képviselő-
testületet tájékoztassa.

Határido:
Felelős:

folyamatos
Értéktar B izotts ág elnöke

8. Tájékoztatás a civil szervezetek működéséről.,2013. évi támogatások felhasználásáról

Filep Miklós polgármester: A támogatás felhasználásáról a civil szervezetek beszámoltak.
Programjaikkal' rendezvényeikkel hozzájáru|tak ZáÍka kulturális és közéletéhez. Köszönet
illeti meg a résztvevőket, és a civil szervezetek vezetőtt' Az Önkormányzat atámogatást eb-

ben az évben is biztosítja a munkájukhoz. Kinek van ezze| kapcsolatban kérdése, véleménye?

Péringer Antal képviselő: Sok civil szervezet van, tevőlegesen is részt vesznek a falu életé-

ben és segítik arendezvények lebonyolítását.

Varga Zo|tán képviselő: A Hírmondóban a civil szervezetek tevékenységérol közzé kellene
tenni dolgokat, és még toborozni embereket. A beszámolót elfogadásra javasolja"

Horváth Lajos képviselő: Nagyon sokrétű tevékenységetvégeznek az egyesületek' nagyobb
ünnepeken jól együttmúködnek. Pezsgő a civil életZétnkán.
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Filep Miklós polgármester: Egyértelmű apozitív megítélés, megköszönjük a tevékenységüket
és további támogatásunkról biztosítjuk őket. További jó munkát kívánunk. Javaslom a beszá-

moló elfogadását. Kéri, aki egyetért, szavazzon.

A Képviselő-Íestület 1 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélh]l 'meghozta a
kÖvetkező határ ozatot :

1212014.(II. 4.) Z. önkormányzati H A T A R o Z 
^T

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a tele-

pülésen működo civil szervezetek tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja, közösségi munkájukért, egész éves

aktív együttműködésükért kö szönetét foj ezi ki.

9. Közbeszerzési szab á|y zat aktua|uá|ása

Filep Miklós polgármester: Megkértük közbeszetzési szakértőnket, Harsányi István urat' aki
az e|mult években közbeszerzéseinket bonyolította, hogy aktualizálja a Kózbeszerzési Sza-
bályzatunkat. Megtörtént az összes jogszabálynak megfelelő aktualizálás. Rövid tájékoztatást
kér Harsányi István úrtól.

Harsányi István: Röviden ismerteti akózbeszerzés alanyl és tárgyi hatályát. A Szabályzat az

e gész kö zb e szer zé s fo l yam a tát r é szIeteib en m e gha tár o zza.

Filep Miklós polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi' kinek van kérdése' véleménye?

Amennyiben nincs, kéri, aki a szabá|yzatot az eloterjesztésnek megfelelően elfogadja, szavaz-

zon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a
kÖv etke ző határ ozato t :

13/2014. (II. 4.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Köz ség onkormán yzata Képvi s elő -testül ete Z ánka
Község Önkormányzata Kozbeszerzési Szabályzatát - az

eloterj esztésnek megfel elő tartalommal - el fo gadj a.

Megbizza a polgármestert' hogy a SzabáIyzatot irja alá és

a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2014. évt
kőzb eszer zési elj árások megindításáró 1 gondo sko dj on.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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10. A 20l4. évi közbeszerzési terv elfogadása

Filep Miklós polgármester: Egy olyan létesítmény van' melyet a Közbeszerzési törvény
szerint közbeszereztetni kell, és ez szerepe| aközbeszerzési tervben is. Kérdezi, van-e valaki-
nek kérdése' véleménye?
Amennyiben nincs' kéri, aki a tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazal és tartózkodás nélkul meghozta a
következő határozatot :

14l20l4.(II. 4.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Köz s ég onkormán yzata Képvi s elő -testül ete Z ánka
Község Önkormányzata, mit ajánlatkérő által tewezett
kö zb eszer zési eli árásokró l ké szíte tt 20 1 4. év i kö zb eszerzé-
si tervet elfogadja.
Megbizza a polgármestert, hogy a tervben foglaltak végre-
hajtás érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő:
Felelős:

2014. december 31.

polgármester

Vegyes ügyek:

Nemzetiségi meeállapodás felülvizseálata

Filep Miklós po1gármester: Két pontban váLtozik, egyik jogszabály-vá|tozás miatt, másik a

Közös Hivatal megnevezése miatt. Kéri, hogy fogadja el a Testület a módosítást. Aki a módo-
sítást elfo g adj a, szav azzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul 'meghozta a
kÖvetkező határozatot :

I512014.(II. 4.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodását felülvizsgálta, a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan
jőváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határj'dő: 2014. február 20.
Felelős: po1gármester
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Napelemes pályázat Faluház tető meeerősítés áraj ánlatai :

Filep Miklós polgármester: A napelemes pályázathoz a Falv'ház tetejét meg kell erősíteni,
erre vonatkozőan Jegyző Asszony kért be árajánlatokat helyi vállalkozóktól. Három áraján|at

érkezettbe, az An-Ga Kft. bruttó 318.770 Ft-os' Bácsi Jenő vállalkoző 492.250 Ft-os, a

Steindach Kft. pedig 620 ezer Ft-os ajánlatot adott. Javaso1ja a legalacsonyabb összegű ajánlat
elfogadását' melyet az An-Ga Kft. tett. Kérdi, van-e valakinek más javaslata. Nem volt. Aki
egyetér1 az An-Ga Kft. ajánlatának elfogadásával,kéri, szavazzon.

A Képviselő-testüIet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal meghozta a
kovetkező hatórozatot :

1612014.(II. 4.) Z. őnkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkornányzatának Képviselő-testülete a
Zánka, Rákóczi u. 32. sz. alatti Faluhéz tetőszerkezetének
megerősítésével kapcsolatosan beérkezett aj ánlatokat meg-
ismerte.

A kivitelezési munkák elvégzésére a legalacsonyabb össze-
gú ellenszolgá|tátást tartalmaző An-Ga Tető Építőipari Kft-t
Zánka,Árpád sor 9. sz. alatti vállalkozás ajtnIatátelfogadja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a szerzódés
teljesítéséhez szükséges 318.770'- Ft-ot a község 20|4' évi
költségvetésébe betervezi.
Felhatalmazza a polgénnestert a vállalkozási szerződés alá-
irására 20I 4. március 3 1 -i teljesítési határidővel.

Hatándó: 20\4. február 1 5.

Felelős: polgármester

Vásony Sándor Zánka 13i44 hrsz-ú ineatlanra vonatkozó vételi ajánlata

Filep Miklós polgármester: Az Önkormányzat csak igazság1lgyi szakértő által történt értéke-

lés alapján értékesít területet. Most a Testület döntést hoz, hogy értékesítse-e ezt a területet,

amennyiben igen, akkor megrendelik a hivatalos ér1ékbecslést, és utána az értékbecslés alap-
ján értékesit1k ezt az ingatlant. A szalagparcella tulajdonosoknak jó, ha értékesíteni tudják a

területüket, ezéttjavasolja, hogy értékesítsék ezt ateriletet. Ha nincs ellenvetés, aki egyetért,

kéri, szavazzon.

A Képviselő-testulet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a
következő határ ozatot :

17 /2014.(II. 4.) Z. önkorm ányzati H A T Á n o z AT
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Zárka Közsóg Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő Zánka, I3l44 hrsz-il, 4305
m2 térmértékű szántő művelési ágú ingatlan ér1ékesítése cél-
jábőI tgazságueyi szakértői véleménl kér be az ingatlan
forgalmi értékének megállapítása érdekében.
Megbizza a polgármestert, hogy a szakvélemény megrende-
lésérol gondoskodjon.

Határidő: 2014. február 20.
Felelos: polgármester

Filep Miklós polgármester: Meghívták ez ügyben Németh Balázs főépitészt, hogy meghall-
gassák a véleményét. A szóban forgó terület beépíthető.

Varga Zoltán alpolgármester: Körülbelül 20 hektár területrol van szó, ez régen szőlő volt,
másodosztáIyú szti|őkataszterbe lartozlk. 2 hektár nagyságrendu az a terület, amire építeni
lehet, gazdasági jellegű épületet, és a terület 80 oÁ-át be kell telepíteni szőlővel. AzÉpitész
uratkérdezi, milyen javaslata van a szabályozást illetően.

Németh Balázs főépitész: Megnézte a területet' ez Zánka fókapuja. Ezt olyan funkcióval kel-
lene építési területté tenni, ami a településnek az épitett környezetét emeli. Nem lenne célsze-
rű, sok kis gazdasági épületet építeni. Egy nagyobb, impozánsabb épületnek több létjogosult-
sága lenne. A Balaton törvény szerint ez mezógazdaságt övezet, nem beépítésre szánt terület'
tájképvédelmileg védett'

Filep Miklós polgármester: Azt szeretné tisztázni,hogy ez a terület beépítheto-e.

Németh Ba|ázs főépitész: Akkor építhető be, ha szántő művelési ágról átminosítik gyümöl-
csös vagy szőlő művelési ággá.

Varga Zo|tán képviselő: Céljuk' hogy a nadrágszíj parcellákat, aki akarja, el tudja adni. Van-
e lehetőség arra,Ilogy a szabad beépíthetőséget kötött beépíthetős éggé változtassák?

Németh Balázs főepítész: A szabályozási terveÍ egy telek-tömbre is el 1ehet készíteni. Meg
lehet határozni az építési helyeket' telekszerkezetet.

Filep Miklós polgármester: Nem akarják megakadályozni, hogy bárki építsen oda, de mivel
frekventált területről van sző, és ott egy most elhelyezett épület megltatározza az ósszes többi
terület felhasználhatőságát, ezél1szeretnék ezt szabályozni. Akkor effe meg kell rendelní egy
konkrét szabáIyozási tervet.

Péringer Antal képviselő: Maximálisan támogatja' hogy minél kisebb zökkenőt állítsanak a
befektető felé, hogy megvalósíthassa a terveit. Célszerű-e nagyon leszabáIyoztatni' mert lehet,

hogy elriaszt1a a következő befektetőt.
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Németh Balázs foépítész: Legyen inkább túlszabályozott, minthogy bekerüljön egy olyan
épület, ami nem kívánatos, és évtizedekig ott marad, és elcsúfitja a keleti kaput.

Varga Zoltán képviselő: Javasolja, hogy egy teruezőtbizzanak meg, legyen egyeztetéS a ve-
vő részvételével.

Filep Miklós polgármester: Mivel több hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el a nyilvános
ülést 20'00 órakor bezárta.

/) Kmft.

/t
-.---=--{ ---{f

{ Ah* ,,n*o-r'J*\, 
e?.) -C'5

Filefiminos 1á eg1 fil Luká.rÁgn.!.polgármester ,\u ffi ,l jegyző
\,/


