
ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KEPVISELÓ-TESTÜLETE

Ü gyííatszám| 2626-2 D0I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Zánka Község Önkormányzata Képviselő-tesületének 2014. december 3-án 16,00
órai kezdettel az Zűtkai Közös Hivatal Tanácstermében n]egtartott nyilválos
testületi üléséről.

Jelen vannaki
Filep Miklós polgármester
PéringerAntal képviselő
Horváth Lajos képviselő
PédígelMiklós képviselő
Stróbl Gábor képviselő
Böhm Tamás képviselő

Tanácskozá§i ioggal m€gie|enti

Lukács Agnes ]egyzo

Filep Mikló§ polgárme§ter: Tisztelettel köszönti Zánta KöZség Önkomlányzatának
nyilvános képviselő+estületi ülésén me&jelent Képviselőtársait és Jegyző Asszon}t.
Megállapítja, hogy a Képviselő{estület hat|ározatképe§, mivel a 7 testületi tag közül 6 fő jelen
van aZ ülésen. Bejelenti, hogy zful úlés is ]esz,
Ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint. Javasolja
meglárgyalni Stróbl Gábor képviselő eiőterjesáését 2. pontként.
Megkérdezi, hogy van-e va]akinek további napirendi pontra vonatkozó j avaslata.
Kéri, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartássa7 szayazzon:

A Képyiselő-testület 6 igen szawualtal egletéítet| és az alábbi napírendi porttokaí ldrgyalja:

Napirend:
1, vis maior támogatási igény benyújtásához döntés

Előteriesztő : Filep Miklós polgármester
2. Uj öhkomó lzati elismeréste (líjru) tonatkozó j.r,raslat

Előterjesztő : Filep Mklós polgármester

Zárt ülés:
A Magyarország helyi önko.mán)zatairól szóló 2011,évi Clxxxlx törvény 46.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján.

1. Önkormányzati segély megáuapítá§a
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Napirend tárgyalása:



1. vis maior támogatá§i igény benyújtá§ához dönté§

Filep Miklós polgármesteri Ahogy a képviselő-testület felhatalmazott Iá benyújtottuk a Vis
maior páylíZatot, Megbíztuk a veszprémBer Zft szakéiő mémökét Ádám Lászlót, aki
elvégezte a felmérést. A Katasztrófavédelem szakértói kint voltak és elfogadták a szakértői
felmérést, Gyakorlatilag 1.737 eFt+ÁFA-Ia jogosult az öniormányzat.
Kéri, hogy a Képviseló{estület hagyjajóvá ezzel az összeggei a pályáZat beadását,
Kéri, aki ezzel egyet ért, kézfeltafiássa] jelezze.

A Képl,iselő-teslület 6 igen szayazatlal - ellensza|azat és tartózkoüs nélkül meghozta a
köv e t kező hat áf ozat o t :

l92l20l 4. |xJ|.j.) Z. őDkormán}Zali H A T Á R o Z A T

A Zánka Község Önkományzata képviselő-testiileti ü]ésén ú$/ hatiirozott, hogy vi§ maior támog*tás
címen lámogatási igén}t nyújt be a Belügyninisztériümhoz.

A káresemény megnevezése: 20]4. október 22-én lezúdJló nagymennyiségű csapadék a be]területi
utakat me$ongálta.

helyei: 825l Zánka Mókus utca 2?0 hlsz(pantos cím és hebjrajzí szőmbk))-

825lZáika Tö]F5/fa utca 287 hrsz

8251 Zánka Árnyas utca 250 hrsz

8251 Zá ka Akácfa utca 308/9lrsz

8251 Zánka Naplemente utca 1054/8 hísz

A károk helyíeállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.396_490 Ft, me]ynek
fedezetét az önkormányzat nen tudja/ részben tudja (negfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.

A Képviselő-testűlet nyi]atkozik anól, hogy a káresenrénnyel érint€tt vagyonelem a tulajdonát
képezi,

. A bekövetkezett káreseménnyel kapc§olatban az Önkorman)zat biaosiüssal rendelkezik / 4911
rendelkezik* (a megf€ielő rész aláhúZandó)

Biáosító Társaság megnevezé5e

Biztosítási szeíződés száma

Á káre§eménv íórrásöss73tét€le:

Megnevezés 2014, élt

saját fonás (biztosítási összeg
nélküD

'/22.503Ft 30.Á

Biztosító kártérítése -._, Ft

Egyéb fonás -'-._Ft

vis maior támogatási igény |.673,981Fl 1tl o/"

Források összesen 2,396,490Ft 1o{l o/,,



. Az adott káre§eDényr€ biáosítási össze8et: igény§lt / nem ieénvelt (a megfe]e]ő rész aláhúzandó,

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel töfténó he]yreá]lítását.

Az önkormányzat más - a tulajdonában iévő , vagyontárggyal a feladatát el tud_ia látl1i / nen tud.ja
ellátni (a megfe]elő rész aláhúZandó), AZ utak károsodtak, de használhatók, viszont
balesetveszél}t jeIentenek a közlekedé§re.

A testü]et a saját fonás őSszegét a 2014. évi költségvetéséről szóló t5/20t4 (lx,25.)
Költségvetési Rendeletében biztosítia.

A testület felhatalmazza a polgármestelt az igénybejelentés benyújtására,

Határidő:
Fele]ős:

2014, december 4,
poigármester

2. Új díjra vonatkozó javaslat

Filep Miklós polgármester: A javaslatot kiküldték a képviselőknek, megkéri stróbl Gábor
képvi§előt, mondja el j avaslaát.

Stróbl Gábor képyi§elő: Az iskolás gyermekek díjazását javasolja. Ennek apropója, hogy az
iskolás futball csapat országos második helyezést és a tiinccsoport a nemzetiségi vercenyen
szintén m.lsodik helyezést éfi el, Ennek van egy egyszeli köllsége és 500,-Ft/db a plakett.

Böhm Tamá§ képviselő: Aggálya van ezzel a díjazással. Véleménye §zerint, ha díjaznak, ne
bontsák kategóriákla, Mivel az iskolásokról van szó, úgy érzi, ezt a díjaziást nem ke]l elvenrri
az iskolátó], A tanárok ismelik a gyerekeket és fel tudják mérni, ki dolgozik vagy tanul
megfelelően az elismeréshez. Az iskolában megkapjak a megérdemelt jutalmakat, dűakat.
Egy díjnak véleménye szerint egy értéket kell képviselni, Ha sorra adják ki a különböző
díjakat, arurál értéktelenebb lesz.

Péringer Antal képvi§elő: Javasolja, hogy a csapatot díjazzák, ne külön-kjlön a csapat
ta&jait, Azt is el tudja képzelni, hogy ne csak az i{úságra terjesszék ki, hanem a lelnőttekle is,
Aki felnőttként taítósan a faluéfi eledményes munkát végez. Támogatja egyébként a
javaslatot.

Ilonáth Lajo§ képviselő: Neki i§ vannak kétségei, Véieménye sze nt nem csak az
iskolásoka kéne ezt a javaslatot kiterjeszteni. Eá még át kell gondolnj és megfelelően
előké§zíteni,

Filep Miklós polgármesteri Lezárja a vitát, A jó szandékot érzi a javaslatban. A hatfuozati
javaslata az, hogy ezt a Kulturális Bizottság dolgozza ki éS tegyen rá kontrét j avaslatot.
Kéri, aki ezzel egyet ért, kézfeltafiással jelezze,

A Kép|i§elő-testúlet 6 igen szaNazaftal, - ellenszavazat és talózktldús nélkíll meghozta a
köve t kező haí ároz aí oí :



l93/20t4. (xll. 3.) Z, önkormányzati H A T Á R o Z A

Zánka Község Önkományzata Képviselő-testülete feikéri
a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy
dolgozzon ki kon]íét javas]atot a településen
adományozható eljsmerések köIének további bővítésére, a
vonatkozó önkotmiinyzati rendelet lehetséges
módosítására,
MeEbízza a Bizottság elnökét, hogy a javaslatról a
Képviselő-testületet tájékoZtassa.

Határidő: 2015. január 30,
Felelős: Stróbl GáboI elnök

Filep Miklós polgárme§ter: Mivel több hozzászólás, észrevétel nenl hangzott el, a nyiiviinos
ülést 16,20-kor bezfita.
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Lukács Ágnes
jegyző


