
ZÁNXI KÖZSÉC ÖNKORMÁNYZATA
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Jegyzőkönyv
KóMiilt: Zánka Község Önkormányzatának 2014, december 11_én 17,00 órai kezdettel Zánka
Faluház Nag},te.mében megtartott közmeghallgatásáról,

Jelen vannak:
Filep Mikiós polgfumestel
varga Zoltán alpolgrimester
PéringelAntal képviselő
Horváth Lajos képviselő
Stróbl GáboI képviselő
Böhm Tamás képviseló

Tanácskozási ioqgal megielentI

Lukács Ágnes jeglzö
kránicz Attiláné vezető óvónő
Sólyom Glula falugondnok
Dél Jenő Nyugdíjas Klub elnöke

Lakosság ré§zéről megielent:

2fő

Filep Miklós polgárme§ter: Tisztelettei köszönti a megjelenteket Zánla Község Képviselő-
testületének mai napra meghildetett köZmeghallgatásán,
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás l,tatározalképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jeien
vai,
Ismerteti a mai köZmeghallgatás napirendi pontjait,
Ati a napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltaltással szavazzon:

A Képviselő-lestúIet 6 igen szqvaz.rttal egyetéíteft és az alábbí napiren.let táíg)aljq:

Napirend:

1, Tájékoztató Zárjka Köz§ég Önkormányzata Képyiselő-testületének 2014. évben
végzett munkájáróI é§ 2015, óvi terveirőI
Előterjesztő: Filep Miklós polgfumester

2. A helyi környezet védelme
Előterjesáő: Filep Miklós polgrármester



l.Filep Miklós polgárme§ter: Ismerteti a közmeghallgatásra készített összefoglalót a
település beruházásairól, gazdálkodásának helyzetéről, képviselő{estüled munkájáról,(Az
összefoglaló a közmeghallgatásról készült jegyzőkön}Y mellékletét képezi.
Az önkormányzatnak hitelállomrinya nincs, ez aá jelenti, hogyjó1 gazdálkodott,
Beszél az önkományzat szociális kiadásairól, amit kifizetett segélyként, támogatásként,
megállapodás alapján átadott pénzeszköZökől.

2. A helyi környezet védelme

Filep Miklós polgármesúer| A településen 90% felett van a szennyvíZ-csatomázottság.
Egyedül a Tusakosi területen nem készült el, erre sajnos nem js kerül sor aZ elkövetkezendő
időszakban.
Az itlegális szemétlelakó helyeket továbbra is szeretnék megszüntetni. Itt elsósolban az
emberek gondolkodása kellene, hogy megváltozzon. Szóba került a szelektív gyújtő és a
hulladék udvar áthelyezése. Jelenleg ezen dolgozik a Képviselő_testület és a megbizott
biZottság,

A 2015. évi tervekről még nem áll rendelkezésre költségvetési koncepció, A 2014. évi
költségvetés elég szúkös volt. Az álam nem kelló méfiékben támogatja a kis létszámú
telepilléseket, ahol, mint Zánkán is, szinte minden intézmély megtalálható. Ezeknek az
intéZményeknek a múködtetése nagy kiadásokkal jár, de eddig sikerült biztosítani
működésüket,

AZ önkormányzat célja továbbra is az intéZmények fenntaltása és zavartalan múködtetése,
Megköszöni, hogy meghallgatták és kérdezi, van-e valakinek a beszámolójáva1 kapcsolatban
kérdése.

Dél Jenő Nyugdíjas Klub elnök€: Kérdése, hogy miért zárt be az ABC élelmiszer bo]t?
Mikor lesz megcsinátatva a Rr&óczi utca útbu.kolata?
Elmondja, hogy véleménye szerint a falu területén a 71-es út nincs a rendőrség átal kellóen
ellenórizve gyorshajás szempontjából, Kéri, ha van rá lehetőség, több alkalommal mérjék a
gyorshajtókat,

Kéri továbbá hogy az önlormányzat vegye külön a költségvetésbe a Nyugdíjas Klüb é§ aZ
Idősek Napja tánogatását. Ez véleménye szerint két külön dolog.

Filep Miklós polgárrne§ter: A CooP ABC magántulajdonban Iévő kereskedelmi hálózat
egyik boltja. Véleménye szerint azéfi Zfuták be, mert nem éfie meg télen nyitva tartani. Nem
az öükományzat tulajdon íbarr lévő intéZmény. Az önkományzatot nem értesítették, hogy a
boltot bezárják, meg fogják tenni ajelzést, hogy nem álenek €gyet a bolt bezárásával, sajnos
olyan hatá§köre nincs aZ önkormlinyzatnak, hogy kötelezze azizemeltetőt a nyitva tartásla.
A Rákóczi utca, Fő utca, Iskola utca helyleállítására elkészíttette az önkolmányzat a teljes
felújítási tervet, Ez egyébként több forumon is bemutatásra keúlt. Ennek a becsült
kivitelezése 400 millió forint, Az önkomlányzat ezt az egy programot kéfie szerepeltetni
Veszprém Megye Fejlesztési Programjában, Amennyiben erre bármilyen páyázati forrás
megnyílik, akkor az öntormiinyzat beadja a pályáZatot, Saját fonásból ezt a település nem
fudja megvalósítani.



A Nyugdijas Klubot pedig továbbra is támogatja aZ önkományzat,
Kéri, aki a beszámolóval egyet ért, kéZfe]tartással j elezze.

Zdnka Község Önkormónyzata Képriselő-testüIete 6 igen szarozaxal egyetérlelt az
ellrangzoű beszártlolóval és az adoít válaszokkal.

Filep Miklós polgármester: Megadja a szót Pöttendiné Petruska csilla rendőr hadnagynak.

Pöttendinó Petruska Csilla rendőr hadnary: Van egy elrendelt cél, hogy a reídórség 1öbb

rendőrt küld az utcákra, A Rendőrkapitány kéIóse, hogy a lakossá észrevételeit és
elképzeléseit tolnác§oüák számára. A beszámolót Márton Viktol körzeú megbíZott mondja
el.

Márton viktor körzeti megbízott: 2014. évben kevesebb bűncse]ekmény töItéDt a
te]epülésen, mint az előző évben. Búncselekmények köZötl említi a CooP ABC fc]töIését, de
eá sikeresen fel is delítették, A település közbiztonság szempontjábóljó he]y7,etben van, A
2015, február 28-ig az Országos Rendőrfőkapitány által elrendelt fokozott iDtézkedési terv
van folyamatban, mely az oÉzág összes megyéjél érinti. A település hc]yzetc köZlekedés
szempontjából szjntén jónak neveáető.
Azt fudjtik, hogy a sebesség be nerlr tafiása állandó probléma. Ennek méIésére küelölt helyek
vanrrak. Megpróbálják nregoldani a te]epü]ésen belüli móIést is. Baleset szempoitjából a

figyelmet]en vezetés és az ittas vezetés vo]t a íó ok. Kéri, ha a laLosságnak valamilyen
problémája vaq akár az önkolmányzaton keresáül vagy kőrzeti megbízotti fogadóórán
értesítsék.

Fil€p Mikló§ polgármesúcr: Megköszöni a tájékoáatást és megkérdezi van-e valakinek
kérdése,

Dél Jenő Nyugdíja§ Klub elnöke: Kéri, hogy a rendőrségi elérhetóségcket tegyék be a
postaládákba i s, m ert nem nindenti tudj a né zíri a Zfuka Tv -t.

Filep Miklós polgárme§ter: Megkéri Mfuton villor Lörzeti megbizottat, hogy a rendőrség
olérhelőségét adja le Ho|r'áth Lajos iskolaigazgatónak, és az Zta,:kai Hímondó következő
szánában jelentesse meg, így mindenJ<i szrámára eiérhető lesz.

Filep Mikló§ polgárme§ter: Mivel több kérdés és észrevétel nem volt, köszöni szépen, hogy
megjelentek. A közmeghallgatást 17.43 órakor bezáia.
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