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Jegyzőkönyv

Készült: ZánkaKözség ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2014. november 19-én 16,45
őr ai kezdettel Zfutka F aluhá.z nagyterméb en m e gtartott nyi lváno s ül é s érő 1.

Jelen vannak:
Filep Miklós polgármester
Varga Zoltán alpolgármester
Péringer Antal képviselő
Horváth Lajos képviselő
Péringer Miklós képviselő
Stróbl Gábor képviselő
Böhm Tamás képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Ágnes jegyző

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti Zfutka Község Önkormányzatának
nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelent Képviselőtársait és Jegyző Asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet határozatképes, mivel a 7 testtileti tag közül 7 fb jelen
van aZ ülésen. Bejelenti, hogy zárt ülés is lesz.
Ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontjait a kiktildött meghívó szerint.
Tájékoztatja a testtiletet, hogy a vegyes ügyek utolsó pontjaként akétbizoÍtság elnökét kéri
fel, hogy adjanak tájékoztatást az üléseken hozott döntésekről.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi pontra vonatkozó javaslata.
Nem volt.
Aki a napirendi pontokat akiegészitéssel elfogadja' kéri, kézfeltartással szavazzon:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napírendí pontokat túrgyalja:

Napirend:' 1. Helyi adókról szóló önkormányzatirendelet módosítása
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

2. Eléviitő adótótelek törlése
Előterj esztő : Lukacs Ágnes j e g,,ző

3. 2015. évi belső ellenőrzési terv
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

4. Kötelező felvételt biztosító iskolák járási körzethatárának véleményezése
Előterj e sztő : Filep Miklós pol gármester

5. Zánka község 2015. évi programterve
Előterjesztő: Kocsis Szilvia Naná Bt. képviselője



6. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeitől,
szakmai munkájáról
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Vegyes ügyek:
- Nap el eme k knr b ant ar t ás ár a aj dnl at
- Hor gásnersennyel kapcsolato s kérelem
- A Zánkai Iskoláért Alapínány tómogatási lillrelme
- A Zánkai Német Nemzetiségi onkormányzattal katatt egliittműkÓdési megállapodás
felülvizsgálata
- Bizottsógi b eszómolók
Kikotőre vonatozó tervek engedélyeztetése

Napirend tárgyalása:

1. Helyi adókról szóló iinkormányzati rendelet módosítása

Filep Miklós polgármester: Mindenki megkapta az elóterjesztést, amiben minden részletesen
le van írva. Kérdezi a jegyző Asszonyt van-e kiegészíteni valója.

Lukács Ágnes jegyzőz Nem tett kiegészítést az, előterjesztéshez, de a kérdésekre szívesen
válaszol.

Filep Miklós polgármester: Meg!érdezi az Ügyrendi Bizottság elnökét Van-e ezzel
kapcsolatban kiegészítése' j avaslata?

Péringer Antal képviselő, Ügyrendi Bizottság elniike: Az Ügyrendi Bizottságmegfárgyalta
ezt atapirendi pontot és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.

Filep Miklós polgármester: Megkérdezi, hogy az idegenforgalmi adóval foglalkozott-e a
bizottság?

PérÍnger Antal képviselő, Ügyrendi Blu;ottság elntike: Nem javas olja az Ügyrendi Bizottság
az idegenforgalmi adó emelését.

Filep Miklós polgármester: Kéri, aki az előterjesztésnek megfelelően az adórendelet
mó do sítást el fo gadj a' kézfeltartás s al j el ezz e

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotja a
következő rendeletet

2012014. (XI.28.) Z. iinkormányzati R E N D E L E T

Zfutka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1612013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és
20l2014.(XI. 28.) számon önkormányzati rendeletet kozé
iktatja.



2. Elévülő adótételek törlése

Filep Miklós polgármester: Felkéri a jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot.

Lukács Ágnes jegyző: Ismer1eti a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Javasolja az
elévülő adótételek elfogadását, ezze|tudják konigálni azokat a tételeket, amit behajthatatlart
követelésként tartottak eddig nyilván.

Filep Miklós polgármester: Megkérdezi, kinek van kérdése az előteqesztéssel. Mivel nem
volt, j avas o |j a az előterj e sztésnek me gfel el ő en el fo gadni a határ o zati j avas l atot.
Kéri, aki ezzel egyet ért,kézfeltartással jelezze.

A Képviselő1estület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a
köv e tke ző hat ár oz at ot :

l75t2014.(xl. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Záitka Kö z s é g Önko rmán y zata Képvi s el ő -testtil ete az adő zás
rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény 164. $ (6) bekezdése
alap1étn hozzájárul 2.809.919.-Ft összegú adó és pótlék
taftozás, illetve , 37.728.-Ft adótulfizetés törléséhez a
végrehajtáshoz v aIő jo g elévülése miatt.

3. 2015. évi belső ellenőrzési terv

Filep Miklós polgármester: A belső ellenőrzést a Balatonfi.iredi Társulás munkatársa végzi.
Az e|őterjesztés szerint ismerteti a napirendi pontot. Javasolja, hogy a
- Költségvetési törvényben alkalmazott normativ és kötött hozzáqfuulások
- Ell átottak p énzb eli j uttatás ainak vizs gáIata
- Közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata ellenőrzési terv javaslatát a Képviselő-
testület fogadja el.
Kéri, aki ezzel egyet #., szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélh)l - meghozta a
következő hatór ozatot :

176/2014.(xI. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zfulka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 20II. évi
CLXXXX. törvény (Mötv.) 119.$ (5) bekezdésében
megltatározott feladatkörében eljáwa a 2aI5. évi belső
ellenőrzési tervet a következő tartalommalhagyja jővá:

- Költségvetési törvényben alkalmazott normatív és kötött
hozzájáruLások (óvoda, böl csőde)
Időpontja: 2015. február hó



- Ellátottak pénzbeli juttatásainak vizsgá|ata, Kózzététe|i
kötelezettség teljesítésének vizsgálata
Időpontja: 2015. év októberhó

Megbízza a jegyzőt, hogy a következő ellenőrzési periódusra
vonatkozóan' a belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrrel
együttműködve terjessze elő.

Határidő: 2015. december 1.

Felelős: jeeyző

4, Köte|ező felvételt biztosító iskolák járási kőrzethatátrának véleményezése

Filep Miklós polgármester: Arró1 van szó' hogy Zánka községben az iskolaköteles
gyermekek melyik iskolát válasszák. Nyilvánvaló, hogy Zfutka onkormányzata aBozzay Pál
Altalános Iskolát jelöli ki a zfutkai gyermekeknek. Most 53 gyermekrőlvansző.

Lukács Ágnes jegyző: Annyival egészíti ki, hogy a Kormányhivatal kéri be a javaslatokat a
felvételi határok megfuatározásához. Egyben javaslatot is tesz. ABozzay pál Általanos Iskolát
j avasolj ák elfo gadásra B alatonszep ezd, Monoszló, és Zánka vonatkozásában.

F'itep Miklós polgármester: Kéri, aki ezzel egyet ert,kézfeltartással szavazzon.

A Képvtselő-testüIet 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós néllail - meghozta a
kÓv e tke z ő hat ór o z at ot :

177/2014.(xI. 19.) Z. önkormányzatí H A T Á n o Z AT

Zfutka Község Önkormán yzata Képviselő-testtilete a nemzeti
köznevelésről szőlő 2011. évi CxC. törvény 50. $ (8)
bekezdésében megltatározott kötelező felvételt biztosító
iskolák felvételi körzetének mef,latánozásához, a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatárő| sző|ő 2012012. (VII. 31.) EMMI
rendelet 24. $-ában megbatározott feladatkörében el1árva a
következő döntés hozza:
Javasolja a 037074 Bozzay Pál Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általá''os Iskola 825I Záttka, Iskola u. 6.
intézmény meg!"ntározását, azt előterjesztett tervezetnek
megfelelően.
A véleménynyikÍnitás során az önkormányrzat figyelemmel
volt a Zánka településen lakóhellyel, ennek hiányéhan
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetú, általános iskolába járő gyermeklétszámra a
következő szerint:



Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém

Megyei Kormányhivatal oktatási F őosztáIyát értesítse'

Hatándő: z0I4. november 28.

Felelős: polgármester

5, Zánka kiizség 201,5. évi programterve

Filep Miklós polgármester: Elozetesen a Naná Bt. a 2015. kulturális programtervet

-"gi.titdt" es a 
_r"lturális 

Bizotts ág tárgya\ta is. Felkéri Stróbl Gábor elnököt, hogy foglalja

ö s sze a bizottság vél eményét'

Stróbl Gábor képviselő, a Kulturális Bizottság'elniike: Megtárgyalta a Kulturális Bizottság

a Naná Bt. 2015. évi kulturá|is programtervét és arra kérte, hogy bevételi oldal összeget is

szerepeltessen ebben a programtervben. A bevételi oldal szerepeltetésével javasolja

elfogadásra a programterwet.

Péringer Antal képviselő: Kéri, hogy a nemzeti ünnepeket, ha lehetséges' a nap1fua

szers,ezzék.

Kocsis Szilvia a Naná Bt. képviselője: Az ünnepi műsorok szewezésében az iskolához kell

alkalmazkodni, mivel a műsorok tagy részében a tanulók vesznek részt'

Filep Miklós polgármester: Javasolja elfogadásra a2015. évi programtervet aBizottságáItaI

kért kiegészítéssel.
Kéri, aki ezzel egyet értkézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a

köv etke z ő hat ár o z at ot :

178l201,4.(xl. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z 
^T

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Önkormányzat 2O|5. évi kulturális programtervét - a

rcndezvényel<hez kapcsolódó bevételek feltüntetésére

vonatkozó kiegészítéssel - elfogadj a.

Megbízza a programszewezőt, hogy a terv kiegészitését
követően annak végrehajtása érdekében a szükséges

intézkedést tegye meg.

Hatfutdő: azowtal
Felelős: programszervező



6. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeirőlo szakmai
munkájáról.

Filep Miklós polgármester: Megkérdezi a jegyző Asszonyt, kívánja-e a beszámolót
kiegészíteni.

Lukács Ágnes jegyzőz Az előterjesztést nem kívánj akiegésziteni, ha valakinek kérdése van,
válaszol.
F'itep Miklós polgármester: A jegyző Asszony részletesen taglalta a hivatali dolgozóira
háruló foladatokat és a munkavégzés lényegi ismertetése is megtörtént. Kérdezi, kinek van
kérdése' me ge gyzése a b eszámolóval kap csolatban.

Péringer Antal képviselő: A testületi ülések számát összeadva, majdnem minden második
naprajut egy ülés. Ez nagyon nagy anyag. Ezeket a testületi anyagokat előkészíteni bődületes
munka. Nagyon köszöni a Közös Hivatal munkáját, hogy ennyirc precízen látják eI a
kópviselő-testületet előterjesztésekkel, elfogadásra javasolja a beszámolót.

Varga Zoltán alpolgármester: A hivatal munkáját jónak tartja foleg, hogy 8 település ügyeit
kell intézni. Érdemes lenne áttekinteni, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ahivatalon belül
a feladatkörök elosztását, hogy átláthatőbb legyeq és működőképes maradjon. Űgy látja,hogy
a hivatalban sokat dolgoznak és esetleg a struktúra átalakításával talán még hatékonyabbá
lehetne tenni a munkát.
Másik gondolata, hogy valahogyan a kózigazgatási feladatokat és a testiiletekhez kötődő
feladatokat, ami nem közigazgatással fiigg össze, szét kéne választani. ( P1.: Egy berubélzás
páIyazatában nagyon sok olyan munka adódik, ami nem közigazgatási feladat (tárgyalni,
helyszínre kimenni, egyeztetni stb.). Ezekre a feladatokra meg kell bízni egy embert, hogy ne
a közigazgatásban dolgozók munkaidej ét vegye el.
J elzi mé g az informatikai fej 1 es zté s 1 ehető s é gét.

Horváth Lajos képviselő: A hivatal munkáját jőra értékeli. Nyitottak a váItozáso|<ta, az
anyagból egyértelműen kiderül, hogy a munkák határidőben va7ő eIvégzését nehéz betartani.
Tavaly megszavaztak a képviselő-testtiletek plusz két fő létszámot. A jegyzÍ| Asszony
belefogalmazta a beszámolóba a hivatal további létszámnövelését. Ezze1 kapcsolatban
szeretnénk megtudni a további elképzeléseket. Ha ezt az anyagot elfogadják, utat nytnak az
újabb létszámnövelés felé. A 16 fő kinevezett kőztisztviselő mellett rész munkaidőben
hivatalsegédet is a|ka|maz a htvatal és nyári időszakban diákmunkát is igénybe vett. Tudja,
hogy a számítőgépek mellett is nagyon nehézkes az ügyntézés ezt a képviselő Űr az
i sko l áb an tap asztalj a.

Péringer Miklós képviselő: Látja, hogy sokat dolgoznak a hivatalban, de úgy gondolja nem
elfogadható, hogy 76 őra után ós szombat, vasárnap lát1a az autókat vagy a jeewő Asszonyét
vagy másét, akik bllőráztak Hogy a szabadságokat ne lehessen kivenni az egy nonszensz
dolog, hogy ennyit kelljen dolgozni. Nyilván átcsoportosításokkal, amit Varga Zoltán
alpolgármester ú is elmondott, lehetne segíteni, de a jegyzó Asszony feladatainak segítésére
egy felsőfokÚ végzettségíí munkatárs kéne. A másik dolog a képviselő-testtilet munkáját
segítő munkatárs, csak az önkormányzat munkáját segítené, állandó kapcsolatban áI|na a
jegyző Asszonnyal és a hivatal dolgozóival, akiZárlka Község Önkormányzatánakpályazati
munkájába vagy a teshileti arryag előkészítésében és a jeg5,zőkönyvek megírásában
segédkezne, amit be kellküldeni szoros határidőn belül a Kormányhivatalba.



Péringer Antal képviselő: Nem vállalható fel, hogy ne fudják a hivatali dolgozók kivenni a
szabadságukat atÚlőra kifizetésére pedig nincs mód.Úgy gondolja, ezt hosszú távon nem
lehet elvrírni a dolgozóktól. Tudja, hogy ha lehetséges és mód van rá a jegyző Asszony
átcsoportosítja a munkákat, de vannak szakterületek' ahol ez fiem lehetséges. Biztos benne,
hogy a jegyzó Asszony nem szerepeltetné a |étszámnövelést a beszámolóban' ha nem lenne
indokolt. Ismeri az önkormányzatok penzngyí helyzetét, és ha ennek ellenére kéri a
létszámfejlesztést, azbiztos indokolt. Egyet ért a javasolt létszámbővítéssel.
Filep Miklós polgármester: A jelenlegi érvényes jogszabály szerint a 8 településre 9,5 fo
IétszÍtmot ftnatszíroz le a központi költségvetés. A többi 6,5 főt az önkormányzatok
ftnanszírozzák |e. A jelenlegi megállapodás szerint ami Nivegy-völggyel, Monoszlóval és
Balatonszepezdde| köttetett, ennek a fttanszírozásnak a jelentős hényadát Balatonszepezd és
ZátkaváI\altamagéra. Próbált a balatonszepezdi polgármester Úrral Balatonszepezd és Zfulka
száméra a megállapodás vonatkozásáhan egy kedvezőbb megállapodást kialkudni a Nivegy-
völgyi és Monoszló polgármestereivel' őe ez nem sikerült. Ha létszámnövelésről beszélnek
látni kell, hogy annak nagy része Baiatonszepezd és Zánka községre jut, de leginkább
Zánkára. Itt 10 milliós nagyságrendről van szó. Amennyben a 8 önkormányzat nem tud
megegyezní a|étszám ftnanszirozását illetően, lassan megközelít1k azt a ftnanszítozást, amit a
körjegyzőség idejében biztosított Zfutka a jegyzőségÍ}ek, mikor csak 3 önkormányzat volt a
tagja. Ugy gondolja azistarthatatlan lenne.Látja, hogy a hivatal dolgozói' leginkább a jegyző
Asszony hét közben és hétvégén is dolgoz1k. Az,valóban lartba1atlaq hogy akóztisztviselők
nem tudják kivenni a szabadsá,gukat aZ is tartbatatlan, hogy 100-200 órás túlórákat
teljesítenek és ezek nincsenek kifizeÍve. Kétségtelen, hogy kéne még létszátm, de Zínka
vonatkozás ában már határt kell szabni a flnanszirozásban.

Lukács Ágnes jegyző: Néhány kiegészítést szeretne tenni. A járási rendszer felálirításával a
hatáskörök egy jelentős részét igyekeztek a járáshoz átcsoportosítani.Eztemígazán sikerült.
Jó néhány jegyzőí hatáskörbe Brtoző feladat van, amit továbbra is itt helyben intézendő és
intézhető. A másik komoly és folyamatosan probléma az időprés. Az egyre rövidülő
ügyintézési határidők a jogszabály módosítása álta|, az egvte több adatszolgáltatás, amelyek
nagyon sztgorő határidőhöZ kötöttek. Az Allamkincstár és a Kormányhivatal felé való
kötelezettség is nagy. A képviselő-testtileti ülések szátma havi átlagban több mint 18,
amelynek adminisztráciőját el kell végeni. Ezeknek aZ egy személyben való felelőse a
jegyző. Kötelessége a jegyzőnek,ha aztlátja,hogy tem győzhető ez a feladat, és törvényesen
nem tarthatő, je|ezze a fenntartó önkormányzatok felé. Valamennyi képviselő-testtilet felé
előterjesztette ezt a beszámolót. Ez egy beszámoló, ez a tapasztalatairól és a munkájuk
feltételeiről szól. A létszém problémára nem láÍ más megoldást csak Mt, hogy a
létszámnövelésre kérjen engedélyt a 8 önkormányzattőI. A testületi ülések előkészítésének
nagy része az aljegyző Asszonyra és a jegyzőre hárul. Vannak feladatok, amelyek más
kollégák munkavégzésében készülnek, de hogy az előkészítés törvényes és megalapozott
legyen ebben a munkában kellene egy felsőfoku végzettségú, hasonló képesítési feltételeknek
megfelelő személy, mint aljegyző Asszony és a jegyző, hogy jobban meg tudják osztani
ezeket a feladatokat. Nem látja, hogy csökkenne a feladatok mennyisége. A rengeteg
jogszabályváltozás miatt, könyvelési programok, szakfeladat rend változás, anyakönyvi
jogszabáIyok változtak, ennek nyomkövetése alapvetően egy nagy teher, hogy ebben mindig
naprakészek és jogszeníek legyenek. Ezen szeretne javítant a plusz egy személy
alka|mazásával. Ugyancsak a testületi adminisztrációt hangsulyozná ki, amikor egymással
közel azonos időszakban kell 15 napon beltil jegyzőkönyveknek elkészülnie, azt nehezen
tudják biztosítani' Azért, hogy a jogszabályoknak és a törvényességnek minden



munkaterületen megfeleljenek - mert erre törekszenek továbbra is - ehhez kéri a Képviselő-
testület támogatását.

Fitep Miklós polgármester: A hivatalok apparátusa mindenhol kiszolgálja a képviselő-
testületet arra nincs kiilön apparátus sehol. Ennyivel szerette volna még a képviselők
ho zzászőIás át ki e gés zíteni.
Kérdezi van-e még valakinek kérdése. Ez egyébként egy beszámtoló' és ha ezt a teshilet
elfogadja' nem a létszámbővitést fogadja el.

Strtóbl Gábor képviselő: Rövid képviselői megbízatása alatt csak a Jegyző Asszony
munkáját tudja értékelni, azt köszöni. Véleménye szerint a jegyző Asszony meilé kellene még
egy ember, aki segítené a munkáját.

Filep Miklós polgármester: Kéri, aki a beszámolót elfogadj a,kézfe|tartássaljelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ meghozta a
köv etkező határ ozatot :

179t2014.(xl. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zfuka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zárkaí Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi
feltételeiről és szakmai munkájáró1 szóló beszámolót
elfogadja.

Vegyes ügyek

1. Napelemek karbantartására áraján|at

Filep Miklós polgármester: Ez egy most átadott rendszer' és mivel ezzel Yarga Zo\tán
alpolgármester foglalkozott sokat, megkérdezimi a véleménye az árajánlatrőL

Varga Zo|tán alpolgármester: A Fa|uháa és az óvoda tetején vannak elhelyezve ezek a
napelemek. Ezeket állandóan figyelni kell, hogy megfelelően működjenek. A kivitelező
javasolta, hogy kössenek egy karbarttartási szerződést, ez évi 59.000.-Ft.
A másik eleme az árqánlatnak, hogy kialakítható egy internetes adatmegielenítés, igy a
távfelügyeleti rendszerben tudja a karbarttartő ellenőizti az elernek működését. Ez ugyan
csak évi egyszeri összeg 25.400.-Ft. Javasolja az ajánlat elfogadását.

Filep Miklós polgármester: Kérdezi Böhm Tamás képviselőt, aki ért ezekhez a dolgokhoz.

Böhm Tamás képviselő: A karbantartást mindenképpen érdemes lenne megrendelni. olyan
dolgokat fognak a rendszeren ellenőrizni, hogy biztonságosan lehessen használni a
napelemeket' A másik két ajánlat a 3 és ó éves felülvizsgálat kötelező, azt akkor is
megrendelheti az önko rmátnyzat.

Filep Miklós polgármester: Ha rendszeresen kijönnek ellenőrizni' akkor nem biztos, hogy
kell távjelző rendszer. Javasolja, hogy a karbantartást rendelje meg az önkormányzat azzal a
feltétellel, hogy legyen benne a karbantartási díjban a napelem modulok tlsztitása.



Kéri, aki ezzel egyet ért,kézfeltartással je|ezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkÍil _ meghozta a

kov etke z ő hat ór o z at ot :

t80t2014.(xl. 19.) Z. iinkormányzati HATÁno ZAT

ZÍrka Község Ónkormányzata Képviselő-testülete a

Szalontai Rendszerintegrátor Kft. (8242 Balatonudvari,
Túzoltő u. 6. képviseli: Dobrocsi Tibor) áItal aZ

Önkormányzat beruházásában az ovoda és a Faluház
tetőszerkezetét megvalósult napelemes rendszerek
karbantartáséra benyújtott ajánlatot bruttó 59.055.-Ft
összegben elfogadja azzal, hogy a vállalkoző ezen
díjszabáson belül végezze el a napelem modulok
felületének megftísztítását is.
Megbízza a polgármestert, hogy a váIlaIkozó a döntésről
értesítse.

HatÍ.rlőő:
Feleiős:

2014. december 15.

, polgármester

2. Horgászversennyel kapcsolatos kérelem

Filep Miklós polgármester: Felkéri azIJgyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa abízottság

döntéséről a képviselő -testületet.

Péringer Antal képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A horgászversennyel kapcsolatban

azUgyendi Bizottsag azt a dőntésthozta, hogy engedé|yezze a versenyt a képviselő-testület

az alábbi feltétel ekkel.
Az önkorm ányzatbiztosítja a mellékhelyiségek haszná|atát, csak esőbeállókat lehet felállítani,

melynek három oldala van sátrat nem' a rendezvényt követően a strand terület eredeti rendjét

helyreállítják. A rendezvény legkésőbb 2OI5. május 15-ig befejezódik. Ezeket javaso|ja az

Ü gyrendi B izotts ág az e gyútfrnílkö dé si sz erző d ésb en me gfo galmazni.

Filep Miklós polgármesterz AzÜgyrendi Bizottság javaslatát kéri elfogadásra.

Kéri' aki ezzel egyet ért,kézfeltartással je\ezze.

A Képviselő4estület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ meghozta a

köv etke z ő hat ór o z at ot :

l8Ít201'4.(xl. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zfutka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Tematik Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 11.)

társaságga| a Balaton Carp Cup pontyfogó
horgászverseny 2015. április 20-25. közötti időszakban
történő megrendezésére vonatkozóan kötendő

megállapodást a következő kikötésekkel j óváh agyja:



az Önkormányzat bizÍosítja a rendezvény idejére a
mel l ékhelyi s é gek használatát;
a strand területén esőbeálló, vagyis három oldalú
sátor kivételével sátor nem használhatő;
a szervező Tematik Kft. kötelezettséget vá|lal arra,
hogy a rendezvényt követően a terület eredeti rendjét
és állapotát helyreállítja;
a szerződés tervezet 5.2 pontjára hivatkozással a
rendezv ény lebonyolítá sához legkésőbb 20I 5 . május
15. napjáig terjedően adja hozzájárulását a
Képviselő-testtilet.

Felhata|mazza a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt tájékoztassa és a szerződést a kikötésnek
megfelelő tartalommal irja aIá.

Határj'dó 2014. december 10.

Felelős: polgármester

3. AZánkai Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme

F'ilep Miklós polgármester: A kérelemb 
"n 

ur' áll, hogy az ÁNTSz nem enged élyezi a
kancsóban Iévő víz kihelyezését az iskolában. Megkérdezte az ÁNtsz-t, akik azt a
felvilágosítást adták, hogy nincs ilyen utasításuk. Megkérdezte Szabó Lajos-t a KLIK
vezetőjét ő sem fud erről a rendelkezésról. Megkérdezte az iskola ígazgatőját ő sem tudott
ilyen fajta utasításról. A falu Nyirádról kapja az ívővizet' melynek minősége kiváló. Ezért
nem javasolja a kérelem tétmogatását Megkérdezi a képviselőket' van e valakinek ezzel
kapcsolatban kérdése vagy más javaslata. Nem volt.
Kéri, aki a javaslatával egyet ért,kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 2 tartózkodással meghozta a következő hatdrozatot:

182l20Í4.(XI. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Záttka Község Önkormányzata Kepviselő-testülete nem
támogatj a a Zánkat Iskoláért Alapítvány (képviseli : Kocsis
Szilvia titkár) kérelmét, mely az iskolai tanulók ballonos
fonásvíz ellátásának biztositáséú:roz támogatás
megáIlapításáratrátyult.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről aZ
Al apítványt tát1 éko ztassa.

Határj,dő 2014. december 10.

Felelős: polgármester

4. A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzatta| ki'ti'tt együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
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Filep Miklós polgármester: Új Képviselő-testület van, új váIasztási ciklus kezdődík, ezfu
ujra rögzíteni kell az előzo megállapodás feltételeit, hogy Zárka Község Önkormányzata
helyiséget és egyéb infrastrukfurénbiztosit és egy megfelelő forrás átadást, ami 600 eFt.Ez a
közvetlen költségekre elegendő a kisebbségi önkormányzatnak,bogy ezt az önkormátyzat a
2015. évi költségvetésbe betervezze, illetve a 2014. évi időarányos részt biztosítsa. Erről is
sző| az együttműködési megállapodás.
Kéri' aki az egyittműködési megállapodásban foglaltakkal egyet ért,kézfe|tartással je|ezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
kÓvetkező határozatot :

l83t20l4.(xl. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Záttka Község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Magyarország he|yi önkormányzatairől szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény 13. $ (1) bekezdésében foglaltak
alapján a nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok
biztosítása érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló
20II. évi CLXXIX. törvény 80. $ (2) bekezdésében
foglaltak alapján dönt a nemzetisógi megállapodás
felülvizsgál atéLről' és j óváhagyásáról.

A Képviselő-testtilet a melléklet szerinti tartalommal
megállapodást köt a Zélkai Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a
települési önkormányzat évi 600.000.-Ft pénzeszközt
biztosít 2014. évre 2014. október 26. napjátőI
idő arányo s aÍ - a nemzeti ségi önkormányz at r észerc.

A Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a
megáll apo d ás aláír ásátr a.

Határidő: z0I4. december 10.

Felelős: polgármester

Filep Miklós polgármester: Felkéri Péringer Antalt, hogy terjessze elő az TJgyrendi
Bízotts ág b eszámolő j át.

Péringer Antal képviselő, Ügyrendi Bwottság elnöke: A vagyonnyilatkozatokat az
Ugyrendi Bizottság határidőben átvette és hiánytalanul.
A strandi vállalkozók terület túl használatával kapcsolatban augusztus 22-én történt egy
felmérés a strandi vállalkozóknál és kiderült, hogy a bérleti szerződésben szereplő területeken
kívül plusz területeket használnak. Ez igyben tájékoződtak és javaslatot is tettek a képviselő-
testületnek. A bizottság döntése szerint november 30-ig önbevallás alapján közölhetik a
vállalkozók hány m2-re1 lépték tul a szerződésben szereplő területet és hány m2 területet
igényelnek még. Helyszinrqzot is kért a tul használt területekrőI. Aztjavasolja a képviselő-
testtiletnek, hogy 2015. január 1-jével vízsgá|ja felül a jelenlegi bérleti szerződéseket, és ami
most nincs benne a szerződésükben, lehessen növelni a bérelt területet és kerüljön ez bele a
szerző désükbe. Javasolj ák ezt elfo gadásr a.

1.L



F'ilep Mikltís polgármester: Megkérdezi a képviselőket, van-e más javaslatuk. Véleménye
szerint ez elfo gadható j avasl at a bizottság r észér ől.
Kéri, aki ezzel egyet ért,kézfeltartással je|ezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
köv etkező határ ozatot :

184t2014.(xl. 19.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z A"t

Zárka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

:''To'J;xL"J|'i,:'";:#TJ'*:l.:f J;oT;*r"zetében
érintett vállalkozások képviselői széméra felhívás
keretében teszi lehetővé a bérelt területnagyság
módosítására irányuló javaslat írásbeli megtételét
(kérelem+helyszínrajz benyújtásával) 2014.
november 30. napjáig;
a beérkezett javaslatokat előterjeszti megvitatásra,
illetve jóváhagyásra, mely alapján az egyedt bérleti
szerződések módosításra kerülhetnek 2015. január 1.

nap1átől;
felhívja a vállalkozásokat, hogy a 2014. évben
tapasztalt, de szerződéssel nem fedett
területnagyságról önként tegyenek ny1latkozatot az
Önkormányzat felé, mely alapj án az Önkormányzat
jogosult ezen területnagyság bérleti díjának
kiszámlézására.

Megbizza a polgármestert, hogy a döntósről a bérlőket
tájékoztassa.

Határldő: azottnal
Felelős: polgármester

Péringer Antal képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Mindenki megkapta a fényképeket,
hogy a csapadékvíz milyen problémákat okozott a Buzavirág, Ifiúság, Kenderhordó és
Naplemente utcákban. A bizottság javasol egy pályázati felhívást annak érdekében, hogy a
képviselő-testtilet a csapadékviz elvezetést szakszeríien meg tudja oldani.

Fitep Miklós polgármester: A belterületi csapadékviz elvezetésére tett javaslatot elfogadásra
javasolja. Megkéri a jegyzó Asszonyt és a műszakis kollégát, hogy egy ezze| kapcsolatos
hirdetést és egy nyilvános tervezési pályázati felhívást tegyen közzé a Naplóban és a zánkai
honlapon.
Kéri, aki ezzel egyet ért,kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélh)l - meghozta a
kovetkező határ ozatot :

185t20Í4.(XI. 19.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT



Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a
Buzavírág, Ifi úság, Naplemente és Kenderhordó utcákra
szüksógesnek tutja csapadékvíz-elvezető rendszer
kiépítését.
Megbizza a polgármestert, hogy a szükséges tervezésre
és kö lts é gvetésre vo natkoz ó an p ály azat utj án aj ánlatokat
kérjen be.
Felkéri a jegyzőt a páIyázati felhívásnak a település
honlapján és a Veszprém megyei Naplóban történő
kozzétételére.

Haté.n,dó:
Felelős:

2014. december 10.
polgármester, jegyző

Filep Miklós polgármester: Felkéri a Kulturális Bizottság elnökét Stróbl Gábort, hogy a
beszámolój át tartsa meg.

Stróbl Gábor képviselőo Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A
hulladéktelep áthelyezésének ügyében úgy döntött a bizottság, hogy kéri a képviselők
segítségét.
A 2015. évi kulturális tervet elfogadták.
A Vállalkozói Fórum előkészítésére megíródott egy levél a zánkai vállalkozóknak, amit e-
mail-en keresztüi küldenek el.Ez aYál|alkozói Fórum 2015. év elején lenne.
Zánka legidősebb fája esetében lenne egy felhívás. Az iskolások és a klubok segítségével
keressék megZárkalegidősebb fáját.Eztígy, egyhangolag elfogadta aBizottság.

Filep Miklós polgármester: A hulladékudvar áthelyezéséről nem kell most határozatot
hozn| Megkéri a képvíselőket gondolkozzanak és ez év végéighozzák meg erre vonatkozó
javaslataikat. Az önkormányzati terület listája a hivatalban rendelkezésre áll és megtekinthető.
A kulturális progÍamf a már hozott határozatot a képviselő-testiilet.
A Vállalkozói Fórumo t rendezi a Bizottság.
A falu legidősebb fája felhívást megfogalmazza abizottság' elTe Sem kell határozatothozni.

Mivel tóbb hozzásző|ás, észrevétel nemhangzott el, a nyilvános ülést 1 8,3 5 -kor bezárta.
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