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1. A Képvise 1‹› -testulet ta ® atna1‹ es t:iitete te2. Polge rmester est‹i i tétele3. Polghrme stert program isme rie ié.s e



4. Zanka Kozség Onkormanyzata Szervezeti és Mtikodési Szabalyzaténak modositasa
(Bizottsag tagj ainak megviilasztasa és eskiitétele)

5. Alpolgarmester valasztiisa titkos szavazassal
6. Alpolgérmester esktitétele
7. Polgiirmesteri tiszteletdij meg:i1 laJiit:Isa
8. Alpolgiirmester tiszteletdijanak megallapitasa
9. A képviselok tiszteletdijarol szolo rendelet megalkotasa
10. A polgiirmester megbizasa az onkormanyzat gazdasagi programjanak e1‹5készitésére
II. Vis maior tamogatiisi kérelem elotcrj csztése

Filcji Mikliis polg:i rmester: Ken, aki a kiegészitett napirendi pontokkal egyetért, kézfeltar-
tiissal szavazzon.

A Képviselé’-test ’tilet 7 igen szaviizattal- ellenszavtiz‹it és tiirtézk:odés n élk:iiI — az elhangzott
napirendi pontolcat elfogadja.

NAPIREND TARGYALASA

1. A Képviselti-testiilet tagj ainak eskiitétele

Filep Mikl6s polg:irmester: Felkéri Lukacs Agnes jegyzot, hogy bonyolitsa le az eskiitételt.
Felkéri a képviseloket, hogy :illjanak fel.

Luk:ics Agnes jegyzti : Elomondja az eskii szovegét.

En, ........ . becsiiletemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsziighoz és annak
Alaptorvényéhez hit leszek; jogszabiilyait megtartom és masokkal is megtartatom; képviseloi
tisztségembol eredo feladataimat ZANKA fejlodésének elomozditasa érdekében
lelkiismeretesen teljesitcm, tisztségemet a magyar nemzet javara gyakorlom.
(Az eskiitevo meggyozodése szerint) Isten engem ugy segéljen!”

A képviselok alairj iik az eskiiokmanyokat!

2. Polg:irmester eskiitétele

Filep Mikliis polgdrmcster: Felkéri Lukacs Agnes jegyzot, hogy bonyolitsa le a polgarmes-
ten eskiitételt is.

L uk:ics Agnes jegyzti : Elomondja az eskii szovegét.

En, ........ . becsiiletemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszaghoz és annak
Alaptorvényéhez hu leszek; jogszabalyait megtartom és mhsokkal is megtartatom;
polgarmesteri tisztségembol eredo feladataimat ZANKA fcjlodésének elomozditasa
érdekében lelkiismeretesen teljesitcm, tisztségemet a magyar nemzet javara gyakorlom.
(Az eskiitev‹i iiieggyozodése szerint) Isten engem ugy segéljen!”

A polgiirmester aliiirja az eskiiokmanyt!



j majd iriegval6st tani. A Megyei Fej leszté s t Prugrambun est czt a programot adt :i1‹ ie.
fizért biznat‹ ben ne, hogy ineg log J eleiiii i a p 6lykati fel liivés ok 1«› z‹› tt. A strand turt sztikai
tejlesztésébeii mc g kell vizsg:i1ni, hogy a jelenlegi egy fii rd‹› elegeiid‹› -e. firre ma)d cgy 1‹é -
s6bbi illé sen sor fog kefi lni, hogy me gbeszéljék. Rlkészult a za Mat strcnd nyugat t vé gében
1 év‹› ‹›b‹›1re epy veiidég haj 1 1: i 1‹ sté terve. Amennyiben p ilyézati l eheté ség meg J e t eni 1‹ crrc,
bead) :i1‹, hogy me gval6 stt 1ias sé1‹ a kik‹› t‹›t. 'I ’:irg y a 1 t a TANKARDS K tI . I:+pvi sc1½j cvc1 ezeri a
héten , a parti szaLssz bérbeadas :ir ‹› l. éz Onkoi m6iiyzat é1ta1 fc lkért igazs é giigy i sza1‹ér tci
aj énlata cs s ZANKAZEN aj é t ata I‹ézétt I O -s zeres 1‹ul ‹›iibség van, igy ezt a t gy al ést h c e-
j czték. A szab i lyozési terv h e n I‹i szab81yoztak idc cgy gyalogut szé lcss‹› gu s :ivot. lvteg I:w in -
j él‹ tervez te ti é .s fe l t8rni az a teritletct, és egy homely partsza1‹nsz kerillhet haszné1 stb « . R‹›vid
id n beliil meg I‹e11 o ldani a hulladé1:te 1 ep 6thely ezés ét. Me pLezd ‹›d‹›tt a kii lteriileti uta1‹ rend-
betétele. Reiidbe I:el 1 tenrii tovéh bé a D‹› zsa Gy‹›rgy utat és a Nap s ug6r teret. N 1‹edvezmé
nyes telkel: e1 fogyta1‹ , 1‹ivétel a vl zpa it iak , de azt csa1‹ végs ‹› esetbcii aI‹arj értékes t teni. Fe 1
Left t iirniuk még a l ehetés égc iket, milyen terei I‹ varuia1‹ , A V i 1t asorn:it irng 6-8 tel kct tudna1‹
I‹te 1atciteni, dc ahhoz még a k‹›zmuveket meg kell terveztetni. Az utca iiév tébl ék meg1‹opta1‹
sziikscgcs lcnne kicseré lni egy esz téti 1‹usabbra. A t‹›mcgsportklubbaii a fiitball szakos zté l y
megsz.tint. Ennek a t‹›rvéiiyességét hel yre I:e 11 éhitem, term, o csa pstot szcretné , ha iijra tud-
nénI‹ szervezni. Ebben az é vben szitkséges lenne egy v 61I alkoz‹› i t‹›rumot megszervezni, ami
szerepet t Str‹› b1 G :ibor progra mj é ban is, mivel nugy on sok p élyézat fog megJ e l enni. Rdviden
é ss zefo gl alta, a terveit és azt kéri, a test letté l, h c g y remit haté kc ny a bba n ‹fo 1 gozzaria1‹

4. Zii n kn Ktizs é g Onkorm il nyzeta S zervezeti és Mii Liidési Szsbalyzat:i na k m é dositii sa
(B izotts ii g tagj ain aI‹ megv iil nszt6s a és eskiitétc l e)

Filep Mikl‹i s po l gii rmes ter: Az SZlvI SZ iii‹› dosités fia az Oiikorniaiiyzati tc› rvény iii‹›dositasa
miatt van szii I‹s‹: g. Péld :iu 1 in:it new a Loreln‹› k vezeti az al s1‹u 1‹› tilést, hanem a po t g ester
vagy szerepel tetni Le11 az ‹› n1‹orm :iny zat alaptev é1‹enységének Lorm :inyzati furi1‹ci ‹› szerinti
megJ el htését, mcty a sza1‹feladatokat v:i1 totta tel. Tov8bbi m6dost tési ponto1‹ az e1‹›terjeszté s-
hen olvoshnt6k. Az S ZMSZ-bcn tov:ih b t képvise1‹› i jogo I‹ at is ké telezettségeLet volt szii I‹ sé-
ges rh gz tteni. ttun felbtv J a a képv isc1‹›1‹ figy clm‹:I, hogy a NAV-UI be ke 11 szerezniiik egy
u‹J‹› i gazol iist, amely igazo lja, hogy mums ad6tarto z8siik. Ha tartozésa van és 60 napon betiil
new reride‹i, in+1 tatl a ns gi e1) as indul az adott 1‹épvise1‹› ellen. Hz el éterje szté s rende I1‹ eztk
a b tzotts 6gokr‹›t is. E gy 7 f‹› s testii tet mellet i i ad nkn ltnck l étszi k, hogy nagyobb hs rigsu ty t
kapjo n az el ‹›I‹észt tés, ezért 2 Alandi bi zofls ég fcl6llttés4t ja vas o lj ét: az S EMS T - ben. Az
egy ik bi zotts a g az Ugyrciidi Bi zotts ég, ame ly a vsgyoiiiiy ilatkozstoL 1‹eze 1é sét végzi, ‹› ssze-
férhetetlenségi, mé ltotla ns 6gi el Jé rasokat lcfolytat J a, | cgi sza I‹crtc 1mct igcny1‹› iiapirende 1‹ ,
rcnJeJ etck véleményezé se é s a p élyézatok eJ6 ké szité se len n e a feladatk é ruk. W m 6sik bizott -
ség a Kul turéli s , Sport és fdegenforgalmi Bizotts6g, j avasl attevé és vé l eményezh fe l adatkfi r -
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rel. Az Ugyrendi Bizotts iig elnokének javasolja Péringer Antal képviselotarsa megvalasztasat.
Horviith Lajos képviseléi tarsat javasolja képviselo tagnak és dr. Filep Baldzs iigyvéd urat pe-
dig kulso tagnak. A Kulturillis, Idegenforgalmi és Sport Bizottség elnokének javasolja Strobl
Gabort, képviselo tagnak javasolja Bcihm Tamiist, kiilso tagnak Gaa1 Tibor kiizgazdiiszt.
Megkérdezi, hogy az SZMSZ modositasaval kapcsolatban és a bizottsagi tagok megv:i1aszta-
saval kapcsolatban van c valakinek hozziiszéi lasa véleménye.

Péringer Antal képviselti : bejelentette érintettségét az Ugyrendi Bizottsag tagj ainak megvd-
lasztiisa iigyében és nyilatkozott arrol, hogy new kéri ziirt ulésen targyalni a bizottsag tagj ai -
nak megviilasztasat.

Horv:ith Lajos ke’ pvisel ii : bejelentette érintettségét az Ugyrendi Bizottsag tagj ainak megva-
lasztiisa iigyében és nyilatkozott arrol, hogy new kéri zart tiles megtartasat a dontéshozatal -
hoz.

Bii hm Tann:is képvisel ii : bejelentette érintettségét a Kulturalis, Sport és Idegenforgalmi Bi-
zottsag tagj ainak megvalasztasa iigyében és nyilatkozott arrol, hogy new kivanja zart ulésen
tiirgyalni a bizottsiig tagj ainak megvalasztiisiit.

Striibl G :ibor kéjiviselti : bejelentette érintettségét a Kulturiilis, Sport és Idegenforgalmi Bi-
zottsag tagj ainak megvalasztiisa tlgyében és nyilatkozott arrol, hogy new kéri a napirendet
ziirt ulésen tiirgyalni.

Lukécs Agnes jegyzti : Ken a polgarmestert, hogy szavazzanak a személyeket érinto kérdés-
korben.

Filep Miklé s polgérmester: Javasolja, hogy egyik képviselot se ziirJak ki a szavaziisbol, ha a
szavaziis a személyét érinti. Aki egyetért, azzal, hogy kiiliin iisszeférhetetlenségi szavaziist
személyenként ne végezzék e1, hanem egy szavazassal megoldhassak ezt a napirendi pontot,
kéri, kézfeltartiissal szavazzon

A Képvisel -testiilet 7 igen szavazattal, - cllcns'zavazat és tartézkodés nélkiil — elfogadta a
kovetkezo hatérozatot.

1 €i2/2014. (X. 26.) iinkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzatanak Képviselo -testiilete a
Magyarorszag helyi onkormiinyzatairol szolo 2011. évi
CLXXXIX. torvény 49. § (1) bekezdése alapjan eljarva
az Ugyrendi Bizottsag megalakitiisiival tisszefiiggésben
Péringer Antal, és Howarth Lajos képviselok, a Kulturii-
lis, Sport és Idegenforgalmi Bizottség megalakitiisdval
kapcsolatosan Strobl Gabor és Bohm Tamas képviselok
altal bejelentctt személyes érintettség okan nevezett kép-
viseloket a megvalasztasiikat érinto dontésliozatalbol
new zarja ki.

Filep Miklé s po lgii rmester: Javasolja, hogy az SZMSZ valtoztatiisait fogadj ilk el, aki egyet-
ért, kézfeltart:issal szavazzon.



A Képvisclo-testtilet 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodas nélkiil — megalkatta a
kovetkezo renclclctet.

18/2014. (X. 26.) iinkorm :i nyzati R E N D E L E T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete Zan-
ka Kozség Onkormanyzata Szervezeti és Miikodési Sza-
billyzatarol szolo onkormanyzati rendelet m6dositiisarol
eloterjesztett rcndelet tervezetet elfogadja, és 18/2014.
(X . 26.) sziimon onkormanyzati rendeletei kozé iktatja.

Filep Miklos poIg:irmester: Javasolja, hogy aki egyetért az elobb felsorolt iigyrend bizottsa-
gi elnokkel, bizottsagi tagokkal, kézfeltartassal szavazzon

A Kéj›viselo-testiilet 7 igen szavazatlal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — e lfogadta a
kc›vetkezéi hatérozatot.

163/2014. (X. 26.) iinkormdnyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiilete az
Ugyrendi Bizottsag elnokévé

Péringer Antal It:épviselci"t,
tagj aiva

Horviith Lajos képviselc›’t
dr. Filep Baltics lciilsci“tiigot

megviilasztja.

Filep Mikliis polg:i rmester: Javasolja, hogy aki egyetért az elobb felsorolt kulturillis bizott-
siigi elntikkel, bizotts iigi tagokkal, kézfeltartassal szavazzon

A Képviselo -tcstiilet 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — clfogadta a
kovetkezo hatérozatot.

164/2014. (X. 26.) iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Zanka Ktizség Onkorm:inyzata Képviselo -tGstiilete a
Kulturalis, Sport és Idegenforgalmi Bizottsag elnokévé

tagj aiva

megviilasztja.

Filep Mikl6 s polg:irmester: Felkéri Lukiics Agnes jegyzot, hogy bonyolitsa le a bizottsagi
tagok eskiltételét is.

Luk:ics Agnes jegyzil : Elomondja az eskii szovegét.
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En, ........ . becsiiletemre és lelkiismeretcmre fogadom, hogy Magyarorszaghoz és annak
Alaptorvényéhez hit leszek; jogszabalyait megtartom és masokkal is megtailatoin; bizottsagi
tisztségembol eredo feladataimat ZANKA fejlodésének elomozditasa érdekében
lelkiismeretesen teljesitem, tisztségemet a magyar nemzet javara gyakorlom.
(Az eskiitevo meggyozodé se szerint) Isten engem ugy segéljen!”

A bizottsiig kiilso tagj ai al iiirjak az eskiiokm:inyt!

5. Alpolg:i rmester v :ilaszt:i sa titkos szavaz:issal

Fileji Miklos poIg:i rmester tiijékoztatja a képviselo-testtlletet és a megj elenteket, hogy a tot-
vényi rendelkezéseknek megfeleloen titkos szavazast bonyolit le az Ugyrendi Bizottsag az
alpolgarmester megvdlasztasara. Az iiltala javasolt személy Varga Zoltan képviselo, aki a
megelozo ‹inkormanyzati ciklusban is ellatta ezt a feladatot.
A titkos szavazas idejére sziinetet fog elrendclni.

Varga Zolt:i n képvisel ti : bejelentette érintettségét az alpolgiirmester megvalasztasa iigyében
és nyilatkozott arr6 l, hogy new kiviinja a napirendet zart ulésen tiirgyalni.

Filep Mikos poIg:irmcster: javasolta, hogy a képviselo -testiilet hatarozattal dontson a beje-
lentett személyes érintettséget illetoen és ne zarja ki a képviselot a szavazasbol.

A Képviselo -testiilet 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkod‹is nélkiil — elfogadja a
kovetkezo hat‹:irozatot.

165/2014. (X. 26.) ii nkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete a
Magyarorszag helyi onkorményzatairéi l szolo 2011. évi
CLXXXIX. tcirvény 49. § (1) bekezdése alapjan eljarva
az alpolgarmester megvalasztasaval osszefiiggésbcn
Varga Zoltiln képviselo altal bejelentett személyes érin-
tettség okan nevezett képviselot a megvalasztasat érinto
dontéshozatalbol new zarja ki.

(Sziinct)

Fileji Miklos polg:i rmester: Megkéri Péringer Antalt, az Ugyrendi Bizotts iig elnokét, hogy
ismertesse a titkos szavazas eredményét.

Péringer Antal képviselti, iigyrendi bizotts :ig eln ii ke: Az Ugyrendi Bizotts iig elvégezte az
elso hivatalos feladatiit. Egy jelolt keriilt a szavazo lapokra, Varga Zoltan neve. A leadott ér-
vényes szavaztok szama 7, mind a 7 fo Varga Zoltiinra adta le a szavazatat. Ezzel megvalasz-
tottak Varga Zoltiin képviselot alpolgarmestemek. Ismerteti a hatarozatot.

A Képviselo -testiilet 7 igen szavazattal, - c•llcnszavazat és tartézkodas nélkiil — elfogadja a
kovetkezo hat‹:irozatot.



6. Alpolgérmester esLil tétele

a Képvise lé-testh lei megbtzatés a1‹ id‹› tanamaia tat-sadat mi me gbizatésu atpol g mesterré niegv:i1 asztj a atvt agy arors z:i g helyi énkorm:inyzatairé l szo1‹› 2011. cviCCXXXIX. t‹›rvéiiy 74. §. (1) bekczdese, val smint azO nl‹orm yzat fi zerve zeti és M k édési S zab l lyzat ‹›1sz‹›1‹› I 8/2014.(X. 26.) ‹› ri1‹orma iiyzati reiidelet 53. § (I )bel‹ezdése alapjé n.tvlcgbizza a polgérmcstcrt, hogy az alpo t garmcster altal
eII4lBnd0 fe1admok tshe!yeflesIitskar4t4srendj 6: h8-

Filep Mi ldés pol g:minister: Megkéri a j c lcn tévéket, hogy 6l lJ anak fe 1 , inert

ter esI‹titetele kc * vet1‹e×tI‹ . fiel 1‹éri Luk:ics Agnes j egy¾ t, hogy boiiyolitsa Ie azLuh4ts igzes je r8 : Elomondadzeskusz0vepet.
in, ........ . becsttletemre is tel kiismetetemre fogadom, hogy Magyarorszéghoz és annak
Al apt6rvényéhez hti leszek; jogszat›:i1yait megtartom és méso I‹1‹at is mc gt tatom;
atpolgérmestcri t i sztségemb ‹›t ercd ‹› télada ta ima t ZANKA fcj l ‹›‹tesc›iie 1‹ e l c'moi i i sa
éide1‹ében lel Liismeretesen teljesitem, tisztsegemet a magyar nemzet javara gya1‹ or1 om.
(Az eskiitcv‹› meggy‹›z‹› dé s e szerint) Isten engem épy se p elj en! ”

Az alpolg cster at:itrja az esI‹uo l‹m yt!

Varga Zolt ii n alpolgii rmester: Elmond Ja , hogy I ?5 I -ben itt szii tc tett ?:int::in. Ugy eizi, hogy
fa l usi értctmi ségi1‹é nt k‹› tc1c s sé gc van a s zii 1‹i fal uj Oval szembeii , K‹› sz‹› ni, hogy ismét alpo t -
gérmesterré v :ilaszto t ta a testiilet.

7. Pol gérmesteri tisztel etdij meg:i llapit :i s a

Merge Zoltén ‹› n1‹orm a nyzati képvise t‹›t,

eskiitétet t.

Filep Milclés po l g4 rmester: Fc1 k‹: ri alpolg cstcr urat, hogy ismertesse ezt n napirendi
pontot. Atndjn ez id ére oz tt lés vezetését.
Bejelentette érintettségét a po l garmesteri tiszteletdi) meg iillap tt su iig yé bcn.

Varga Zolt iln alpo lgil rmcstcr: javasolta, hogy a I‹épvisel ‹›-testiilet hat ozattal d‹›nts‹›n a
heJ elentett szem é lyes er tiitettseget i 1tet‹› e n es n e zfij a k t a po l gérmestc rt a szavaz ésb ‹›1 .



Varga Zoltd n a l po l g4 rmester: Az Métv 7t . §- a alapjan a t:irsadalmi megbtzatésii polgé r-
mester tis z tel ct‹tijru is L‹› ltségtéritésre j ogo sii lt. Hz erre v c natkoz‹› eI6terje.s › ié.s t k épvise1‹› -
sai meg1‹apt :i1‹ . A po lgai mester a v6t asztasi elj fié s son j et‹› ltként t‹›rtéiit bej eleii tése1‹or nyi -
latLozott arr‹› l, hogy meg véls sz tés a c setén tarsadalmi megb tzatésban 1‹tvaiij a e llétii i t t sztségét.
A polgérmestet illetmé nye a hatél yos j ogszab:i1yo1‹ra figyeleiniriel ‹› sszegszeruen ke t l, hon
meg é11 apitésr« kcrii1j‹›ri . A polg érmcster t tsztel etd tJ a, egy eb J uttatasa t«›×erdet‹ii adat, emiatt e
napirendet ny ilvdnos ulésen ke11 I&gya1 ni. Mcgl«:rdczi, kinck van ‹: szrcv‹:tc tc, javaslata az
el ‹›terjesztésse 1 kapcsolatban? N men ny iben nincs é szrevétel, a hat8ro zati ;a vas1 atot szava za srs

Aki egyet ért azzal, hogy a Képvisel ‹›- tcstu tet a t sadalmi me gbizat isu pol garmes ter tiszte-letdij ét 2014. o kt6 b cr t 2 . iiapjat‹›1 kezd‹›d‹› eii - az M‹› tv. 71. § (4)-(5) bekezdése atapj :i nfc1tart:issat jelezze!

168/2014. (X. 26.) iinkorm :inyzati H A T fi R G Z A T

Z a K‹› zsé g Oii1‹orm ényzata Képvisel ‹› -testii 1 ete FilepMi I‹ l ‹› s Lajos térs adat mi me gbizat ésii polgérm cs t cr ti s z-tcletd t) it 2014. okt c bcr t2 . riapj:it‹›1 kczd‹›d‹›cn — azlvhiv . 7 t . § (4)-(5) bekezdése elepj én - havi brutt6149.580.- rt ésszegben 6ll apt tJ a meg.A po l g érme s ter ezeii i ‹t‹› po ritt‹› l lisvi 22.440.-it k ‹›1tség-tért tésre j o gosu l t.Meg h izzs a jegyzét, hogy a tiszteletdij s zémfejté se és ajogosul t ban 1: sz l :ij éra tc'itenc' :ituta1:Isa ‹: rde1:t hen jar-Jon cl.
Va rge Zoltii n alpolg:i rmester: Me gé lap t t J a, hon a Képv iselci- testif ied a hatfiozati )ava s1etot
elfogadja. Az rites ve zeté sét vi sszaadj a po tgérme s ter urris I‹ .



8. Alpolg:irmester tiszteletdij :inak meg:i llapit :Isa

Filep Mikl6s polgiirmcstcr: Az alpolgarmester tir altal az elozoekben felolvasott torvény
szintén rendelkezik az alpolgarmesteri dijazasrol. A polgarmesteri fizetés 70-90 % kozotti
cisszegre terjedhet ki az alpolgarmester dijazasa. Eldzetesen egyeztettek Varga Zoltan alpol -
garmester iirral, hogy new veszi igénybe a minimumot, azaz brutto 105.000 Ft-ot, helyette
80.000 Ft-ra tart igényt. Az azon fel iili cisszegrol lemond. A javaslata 80.000 Ft dijazas és a
koltségtérités dsszege pedig a jogszabaly szerint 15.700 Ft elfogadasa. Ken, aki egyetért, kéz-
feltartassal szavazzon.

Varga Zolt:i n alpolg:i rmester: bejelentette érintettségét az alpo1g:irmester tiszteletdij iinak
megallapitiisa ilgyében.

Filep Mik6s polgtirmcster: j avasolta, hogy a képviselo -testiilet hatarozattal dontson a bejG-
lentett személyGs érintettséget illetoen és ne ziirja ki az alpolgarmestert a szavaziisbol.

A Képviselo-testiilet 7 igen szavazattal, - cllenszavazat és tartozkodas nélkiil — elfogadja a
kovetkezo hatcirozatot.’

169/2014. (X. 26.) iinkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Ziinka Kozség Onkormanyzatanak Képviselo -testiilete a
Magyarorszilg helyi onkormanyzatairol szolo 2011. évi
CLXXXIX. torvény 49. § (1) bekezdése alapjan eljarva
az alpolgarmester tiszteletdijanak és koltségtéritésének
megallapitiisaval osszefiiggésben Varga Zoltiin alpol -
giirmester altal bejelentett személyes érintettség okdn az
alpolgarmestert a doiitéshozatalbol new ziirja ki.

Filep Mikliis polg:i rmester: A javaslata 80.000 Ft dijazas és a koltségtérités osszege pedig a
jogszabaly szerint 15.700 Ft elfogadiisa. Ken, aki egyetért, kézfeltartassal szavazzon.

A Képviselo-testiilet 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és’ tcirtézkodas nélkttl — elfogadja a
kovetkezo hatarozatot.

170/2014. (X. 26.) ii nkorm:i nyzati H A T A R O Z A T

Ziinka Kozség Onkormiinyzata Képviselo -testiilete Varga Zoltan
alpolgiirmester tiszteletdijat 2014 oktober 26. napj :itol kezdodoen —
havi brutto 80.000.- Ft osszegben allapltja meg.
Az alpolgarmester ezen idoponttol havi 15.700.-Ft koltségtéritésre
jogosult.
Mcgbizza a polgiirmestert és a jegyzot, hogy a tiszteletdij sziimfej -
tése és a jogosult banksziimlajara torténo atutal iisa érdekében j iirjon
el.

Hatarido: folyamatos, a tdrgyhot koveto 5. nap
Felelos: polgarmester, jegyzo



FHzp Mild6spolg4rmester: Elozetesrn ebbenak6rdesk0rbenvamonnyik6pvi cdl4:s4v u|

Z &ike K‹›zs‹:g On1‹orma iiyzata Kcpviscl ‹›-testiiletc azdnkorm dnyznti képvt sel6 L ti szte 1 et‹ItJé t‹›1 sz‹› l ‹› reiidelet-tervezetet e1 t‹› gadj a, és I 9/2014. (X . 27.) sz Won h nLor-ma n y ‹ati rcn ‹J cl c tci L zi: iLtatja .
10. A polg4 rmes l er megbiztisa a z iinkorm é nyza t gezd a ségi programj :t rick el‹i készitésére

: A . 6. d
. d . t

lesztési tervet az a 1aI‹iiId tl lés uthn 6 h6napoii bcliil cl kclt fogad n i, illetolcg a 1‹or:ibbit feliil -
vizsg:i1 ni. Javasolja, hogy a t‹épvise 1é testiilet b tzza mcg a polgé rmcstcr t , czcn program terve -
zctéiiek a 1‹ ido tgc zés¼ra.

Zéoka K‹› zség Oo1‹orm¾yzata Képvisel ‹›-te stttl etemegbizza Filep Mt kl ‹› s polg6rme stcit, hogy a tvIagyar-orsz6 g helyi ‹›ri1‹ormaiiyzstair‹›1 sz‹›t‹› 201 t. lviC LXXX t X. t‹› rvéiiy 1 16. §- a atapj 1‹é szitse e1‹› és ha-térid c›h eii terJ ess ze e Ké pv i sc 1‹›- testii1 et elé az On1‹or-m¾yzat gazdas dgi program Jdt.Hatfiid ‹›: 2014. épri l is 25.
Fel e té s: polg hinester



11. Vis Maior témogat:i si kérelem eloterjesztése

Filep Miklii s polg:i rmester: Kerr, hogy jegyzo asszony és o kaphasson egy felhatalmazast,
hogy a vis maior piilyazatban eljarhassanak, benyiijthassanak palyazatot, az elmiilt napokban
torrent, hirtelen nagy mennyiségu esozés miatt. Hétfon targyaljak meg a karokat, jonni fog
egy szakérto és kedden be is fogjdk nyujtani a palyazatot. Kéri, hogy erre adjak meg a felha-
talmazast. Aki ezzel egyetért, kézfeltartassal szavazzon

A Képviselo -testiilet 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodas nélkiil — c•lfogadta a
kovetkezo hatarozatot.

172/2014. (X. 26.) iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képvisclo-testiilete a
9/2011. (II. 15.) Koran. rendelet 2/A § (1) bekezdés b)
pontja alapjan vis maior tamogatas biztositasa érdeké-
ben tamogatasi igényt nyujt be a
Beliigyminisztériumhoz.
Megbizza a polgarmestert és a jegyzot, hogy a tiimoga-
tasi igény hataridoben torténo eloterjesztése érdekében
jarjanak el.

Hatarido: 2014. oktober 28.
Felelos: polgarmestcr, jegyzo

Filep Mikliis polg:i rmester: A képviselok jelezték, hogy szeretnének még piir péld:inyt kapni
a 850. évfordulora késziilt konyvbol. logos kérésiiek veszi, ezért javasolja, hogy minden kép-
visel ‹i 10 darabsziimot kaphasson még. A kiilso tagok pedig 5 darabot.

Péringer Antal képvisel ti : Javasolja, hogy Kriinicz Attil iiné képviselo asszony részére is biz-
tositsanak toviibbi példanyszamokat, mint a Német NGlllzetiségi Onkormanyzat képviselojé-
nek

Filep Miklos poIg:i rmester: Egyetért, és 5 darabszamot biztosit Kriinicz Attildné német
nemzetiségi képviselo szamara is.

Filep Miklii s polg irmestcr: Mivel tobb hozzaszoliis, észrevétel new hangzott el a nyilvanos
alakulo iilést 17,50 orakor bezarta.


