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Kószült: ZánkaKözség ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2014. február 25-én7,00 őrai
kezdettel Zánka Község Önkormányzatának hivatali tanácstermében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Filep Miklós
YargaZoltán
Horváth Lajos
Péringer Antal
Török Gyulané

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Agnes JegyZo

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti Zártka Község Önkormányzaténak rendkí-
vüli nyilvános képviselő-testületi ülésén megielent Képviselőtársait, Jegyző Asszonyt, meghí-
vott intézm ényv ezetőket, munkatársakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel mind az 5 ftí tag je|en van az
ülésen.

A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy három olyan páIyénatjelent meg, melyet ptár na-
pon belül be kell nyújtani. A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül javasolja még a
közművelődési intézményekre kiirt páIyazat, az értéktár megalakitásával kapcsolatos páIyázat
és Varga Zoltánberuházásokkal kapcsolatos té$ékoztatásának tárgyalását is. Kérdi, van-e más
napirendre vonatkozó javaslat. Amennyiben nincs, aki a napirendet elfogadja, kéri,kézfeltar-
tással szavazzon:

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egletértett és az aldbbi napirendí pontokat tdrglalja:

Napirend:

1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési tá-
mogatása

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
2. Kőzművelőd ési pály ázat

Előterj esztő : Filep Miklós polgármester
3. Zánka 013ll44 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkoző áraján|at

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
4. A Vidékfejlesztési minisztérium pá|y ázata

Előterjesáő: Horváth Lajos képviselő
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5. Varga Zo|tán alp olgármester táj ék oztatása b eszerzés ekhez kapcsolódó an

Napirend tárgyalása:

1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési tá-

mogatása

Filep Miklós polgármester: E pályázat keretében Zántka 20 millió Ft támogatásra jogosult,

mely a polgármesteri hivatal építésére is felhasznáIhatő. Javasolja, hogy erre a cé|ra nyújtsa-

nak be 20 millió Ft támogatásra pá|yánatot. Kérdi, van-e valakinek véleménye, javaslata.

Amennyiben nincs, kéri, aki egyetért ahatározati javaslattal ,kézfe|tartásda| szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás néllctil - meghozta a

következő határo zatot :

24l2014.(II. 25.) Z. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testtilete az

adósságkonszolidációb an r észt nem vett települési önkor-
mányzatok fejlesztési támogatásáról szóló I0l20I4. (I.
19.) BM rendeletben foglalt támogatási kérelemre
- új polgármesteri hivatal építése a Zátka II04l9 hrsz-ú
ingatlanon -

támogatási cél meghatározását hagyja jóvá és támogatási
igény nyújt be 20.000.000.-Ft összegű vissza nem tédten-

dó támogatásra.
A Képviselő-testület fe|hatalmazza a polgármestert a

szükséges további intézkedések megtételére és a támoga-
tási kérelem benyújtására.

Határidő: 2014. március 6.

Felelős: polgármester

2. Közművelődési pá|y ázat

Fitep Miklós polgármester: A közművelődési intézményekre jelent meg egy pá|yázat, ahol a

közművelődési intézmény közösségi színtere, technikai-műszaki eszközállománya, berende-

zési tárgyunak gyarapitásáralehet kis és nagy értékű eszköz-beszerzésre pályázatot benyújta-

ni. Ebbe a pá|yánatba belefér az új mobil színpad, hangtechnika, fénytechnika, valamint kis
értékű tárgyi eszközök, például projektor, laptop, nyomtató beszerzése. A Faluháznál beterve-

zett fejlesztésekre a rendelkezésre álló árajánlatok alaplén összesen 6.210 e Ft-ra tudnak Pá-
lyénatot benyújtani. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kéri, aki egyetért a pályázat be-

nyúj tás áva\, kézfeltartáss aI szav azzon.

A Képviselőlestület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil * meghozta a

köv e tkező hat ár o z ato t :



25l20l4. (II. 25.) Z. önkorm ányzati
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HATÁno ZA"I

Zfutka Község Onkormányzaténak Képviselő-testiilete
hivatkozással a9l20I4. (n. 3.) EMMI. rendelet 3. pontjá-

ra a közművelődési intézmény, közösségi szintér techni-

kai, műszaki eszközáIlományának, berendezési tárgyai-
nak gyarapításána a 082092-es számú közművelődés ha-

gyományos közösségi kulturális értékek gondozása fel-
adatellátásnál kis értékű és nagy értékű eszközbeszerzé-

sekre pályá zat b enyfutásáról dönt.

A pályánaton belül az űj mobíl színpad készítését, hang-

technika és fénytechnika felújítását, valamint a költség-

vetési rendeletben szereplő kis értékű tá§eyi eszközök
(projektor, nyomtató, laptopok, asztalteitők, asztalok)

beszerzését szerepelteti együttesen 6.27 0.000 forint ösz-
szegben.

Záttka Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

válla|ja, hogy a pályánathoz szükséges önrészt sikeres
p ály éaat esetén bizto sítj a.

Felkéri a polgármestert, hogy apályánat benyújtása iránt
intézkedjen.

Határidő:
Felelős:

2014. március 25.

polgármester

3. Zánka 013ll44 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkoző árajánlat

Filep Miklós polgármester: Az ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészűlt, ez majdnem
egyezlk a vevő által tett ajanlattal. Javasolja, hogy értékesítsék az ingatlant a Vásony Sándor
által ajánlott áron. Kéri, aki ezzel egyetért,kézfeltartással szavazzofi.

A Képviselőlestület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkíil - meghozta a
lróv etkező határ ozatot :

2612014. (II. 25.) Z. önkormányzati IIATÁno ZAT

Zánka Község Onkormányzata Képviselő{estülete a -
Szigeti Ferenc szakértő által Veszprémben, 2014- február

I 4 . nap1 án készitett ígazság}lgy in gatl anfo rgalmi szakv é -

lemény figyelembe vételével - Vásony Sándor 8272

Szentantalfa, Barcfa dűlő 04512 hrsz. alatti lakos kérelmé-

re adásvétel útján értékesíti a Zártka 0l3l44 hrsz-ú, 4305
m2 nagyságú, szántő művelési ágú,2,4I AK értékű külte-
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rületi ingatlant összesen 861.000.- forint vételár megftze-
tése ellenében.
A Képviselő-testtilet a szerződés tervezetét megismerte.

F elhatalmaz za a polgármestert az adásv ételi szerző dés alá-
irására.

Hatáidő:
Felelős:

2014. február 28.
polgármester

Filep Miklós polgármester: A szabályozásitervet is módosítaniuk kell.

Lukács Ágnes jegrző Úgy lehet a vá|toztatási tilalomról döntést hozni, ez egyébként egy
rendeletalkotás, hogy párhuzamosan meg is kötik a megbízási szerződést a rendezési terv el-
készítésére a településtervezővel.

Varga Zo|tán alpolgármester: A Vásony Sándornak szóló levélbe bele kellene foglalni a
tájékoztatást, hogy ilyen elképzelésünk van.

4. A Vidékfejlesztési minisztérium pá|y ázata

Horváth Lajos képviselő: A Vidékfejlesztési Minisztérium írta ki ezt apályázatot a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésére. Március 10-ig kell beadni, 3 millió Ft-ot lehet nyerni
kiadványra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Szükség van a Hivatal segítségére apályázat e|ké-
szitéséhez.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy támogassák. Aki egyetért az értéktárhoz apályá-
zat b enyt1tásával, kéri, szav azzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
követke ző hatóro zatot :

27 12014. (II. 25.) Z. önkormányzati HATÁno ZAT

Zánka Község Önkormányzata Kepviselő-testiilete a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 20L4. évi pályáaati felhívása
alapján a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,

népszenisítésének, megismertetésének, megőrzésének és

gondozásának támogatására pályázatot nyújt be, Zánka te-
lepülés első írásos említésének 850. évfordulója alkalmá-
ból kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása
kiadása jogcímre, vissza nem tédtendő támogatás biztosí-
tására.

A pály ázati támo gatás igényelt ös szege 3 . 000. 000. -forint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, ho gy

a Zárlkai grtehter Bizottság elnökével együttműködve a
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szükséges további intézkedések tegye meg a páúyázat be-
nyújtására.

5. Varga Zoltán alpolgármester tájékoztatása

Varga Zo|tán alpolgármester: A költségvetésben 8.255 ezer Ft szerepel traktor vásárlására.
A kiválasztott traktor ára 5.334 ezer Ft, kiegészítőkkel együtt 5.873 ezer Ft. Munkagépeket
választottak hozzá, padka-kaszát, toló-lapot, pótsúlyokat. A pótkocsi helyett nem kell újat
venni, arégi használhatő azűj traktorhoz is. Így összesen 7.562.726 Ft kerül elköltésre, szem-
ben a tersrezett 8.255 ezerFt traktor és 1.906 ezerFt pótkocsi árával. Javasolja, hogy a régi
traktor maradjon meg, pár százezer Ft-ért működőképes állapotban tartható. Sólyom Gyula
jelezte, hogy a Rába traktort szívesen megvásárolná.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy értékeltessék fel, és adják el neki a traktort.

Varga Zoltán alpolgármester: Tervben van még egy fiínlró traktor beszerzés. A strandon
van egy fiinyíró traktor, ami 200-300 ezer Ft-ért felújítható, de a strandi feladatellátás miatt
javasolják a l37 cm vágószélességű traktor beszerzését, mel5mek ára 1.500 ezer Ft, és az
adapter 310 ezer Ft. A fiínyíró traktoroknak a strandon kellene tárolő helyet kialakítani.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy járuljonhozzá a Képviselő-testület abeszerzé-
sekhez. Indítsák el a fiínlró, a strandi f,ínyíró felújítása valamint a traktor, illetve a hozzá
kiválasztott adapterek beszerzését az árqánlatoknak megfelelően. Amennyiben nincs észrevé-
tel, javaslat, kéri, aki ezze| egyetért,kézfeltartással szavazzon.

A KépviselŐ-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - meghozta a
köv e t ke z ő hat ár o zat ot :

2812014. (II. 25.) Z. önkormányzati HATÁno ZAT

Zánka Közs ég Önkorm án yz ata Kepvi s el ő - testül ete a 20 l 4 .

évi költségvetésben beruházásként 8.255.000.-Ft előirány-
zattal tervezett traktor és fiinlró munkagépek, valamint
kiegészítő adapterek beszerzése kapcsán Yarga Zoltán al-
polgármester tájékoztatását elfogadja és a gépek írajánlata
és megtekintése alapján összesen 7 .562.7 26.-Ft összegben
ho zzáj árul a b eszer zéshez.
Megbízza a polgármestert a megrendelések aláírására.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

2014. március 10.

polgármester

2014. március 6.

polgármester
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Varga Zoltán alpolgármester: A temetői parkoló bővítéssel kapcsolatban elmondja, hogy ha
bevezető út területének szélét kitűzetik, és kipucoltatják, a parkolóhelyek szátmanövelhető. A
!.gyi dűlőutakhoz jőn egy ftildmérő, akit meg lehet bízni ennek a területnek a kitűzésével is.
Erdeklődni kell a Nemzeti Vagyonkezelőnél, melyek azok a területek, amelyeket esetleg át-
adnának.
Javasolja a UÁV üdülő területéből apafti sétány területének átadásátkémi.
A temető alatti erdő fulajdonosának írni kell egy levelet, hogy a temető megközelítése érde-
kében kialakult gyalogutat szeretnék felújítani.

Péringer Antal képviselő: Javasolja, hogy a temetői út melletti állami területet próbálják
megszerezni.

Filep Miklós polgármester: Mivel többhozzászólás, észrevétel nem hangzott el a nyilvtános
ülést 8.00 órakor bezérta.

Kmft.

C^,f|-
Filep Miklós
polgármester

Lukács Agnes
jegyző


