
zÁNxa rÖzsÉc ÖNronuÁNyzara
xÉpvrsnr,o_rn srÜr,nrn

Ügyiratszá m: 2419-212015

Jegyz(ikönyv

Készült: Zárka Község ÖnkormányzatÍnak 2015. november 2O-án 17'00 órai kezdettel

Zfutka F aluhaz Nagytermében megtartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:
Filep Miklós polgármester
Varga Zo|tán alpolgármester
Péringer Antal képviselő
Horváth Lajos képviselő
StróblGábor képviselő
Böhm Tamás képviselő
Péringer Miklós képviselő

Tanácskozási i oggal megielent:

Lukács Ágnes jegyző
Kránicz Attiláné vezető óvónő
Sólyom Gyula

Lakosság részéről megielent:

4fő

falugondnok

Filep Miktós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket Zfulka Község Képviselő-
testiiletének mai napra meghirdetett közmeghallgatásán.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás hatÍrozatképes, mert a Testtilet 7 tagJábő| 7 fő jelen
van.
Ismerteti a mai közmeghallgatás napirendi pontjait.
Aki a napirendi pontokat elfogadja, kéi,kézfeltartással szavazzon:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az aldbbí napirendet tórgyalja:

NapÍrend:

1. Tájékoztatő Zánka Község Onkormányzata Képviselő_testületének 2015. évben
végzett munkájáról és 2016. évi terveiről
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

2. A helyi környezet védelme
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester



l.Filep Miklós polgármester: Ismerteti a közmeghallgatásra készített összefoglalót a
település bervházásairől, gazdálkodásának helyzetéről, képviselő-testületi munkájáróI. (Az
összefoglaló a közmeghallgatásrólkészült jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Az önkorm ány zat gazdáIko dás a ki e gyensúl yo zo tt volt hitel ál l ománya nin cs.
Beszél az önkormányzat szociális kiadásairól, amit kifizeteÍt segélyként, támogatásként,
valamint megállapod ás alap1án átadott pénzeszkőzökről.

2. A helyi környezet védelme

Filep Miklós polgármester: A településen 90oÁ felett van a szennyvíz-csatomázottság.
Egyedül a Tusakosi területen nem készült el. A víze|Iátás 100 %-os.

A falugondnokság minden erőfeszítése ellenére, foleg a nyái. időszakban megszaporodnak az

illegális szemétlerakók. Egy-egy hétvége után 100 ezer forint nagyságrendben kell plusz
hulladékszállítási költséget ftzetn|
Megemlíti a köáerületeken megjelenő építőanyagok jelenlétét. Kéri, ezúton is: a közterület
nem aztjelenti, hogy azt bárki korlátlanul használhatja. Közterületet csak engedéllyel és díj
fizetés ellenében lehet használni.

A jövő év kondícióját nem ismeri az önkormQnyzat, de szeretné elvégezni a község új

központjának a végleges kialakítását. Járdaépítést, parkolók kialakítását, kerti bútorok
kihelyezését. Ennek kivitelezési tervezése folyik. Ha lesz rá pályázati lehetőség, a strand

nyugati öblében tervez az önkormányzat egy hajókikötőt. Enől már képviselő-testületi döntés

született. A strandon a három régi öItóző helyére az önkormányzat új létesítményeket

szeretne. A képviselő-testíilet döntött arról, hogy tervpá|yázatot ír ki.
Úgy gondolja, hogy a jövő éví gazdáIkodás is biztonságos és megalapozottlesz.
Köszöni, hogy megh al|gatták.

Atadja a szőt Kuzma Katalin rendőr százados Asszonynak, aki aközbiztonsággal kapcsolatos
beszámolój át mondj a el.

Kuzma Katalin rendőr százados: Elmondja, hogy Balatonfiired illetékességi teriiletén 2015.

évben jelentősen csökkent a búncselekmények száma. Ez köszönhető a Í\a1y rendőri
létszámnak. Nyáron a készenléti rendőrség sokat segített. ZÍtlkán jelentősen csökkent a

búncselekmények szétma.Ezenidőszakban 1ó bűncselekmény következett be. A téli időszakra
felkészültek a kollégák. Az idős embereket meg fogják látogatni, hogy van-e szükségtik
segítségre.

Megköszöni Zánka Község önkormányz atának az ílj körzeti megbizotti irodát.

Filep Miklós polgármester: Megköszöni a rendőrségi beszámolót.

Megkérdezi a lakosságot, kinek van kérdése.

Szegő Károly: Közli, hogy nem ért egyet az önkormÍnyzatok döntésével, a háziorvosi
szolgálattalkapcsolatban. Kikérte a jegyzőkonyveket, amiket a hivatal számára ki is adott.



Megkérdezi, történt-e a képviselő-testületek részéről olyan módosítás, melyek a

polgármestereket arra jogositotta fel, hogy onkényes döntéseket hozzanak a koltségek
csökkentéséről?
A Doktornő kompromisszumos javaslatát miért nem fontolták meg?
Megtörtént-e a szetződés felbontása a fogorvossal és aháziorvossal. Ha megtörtént, akkor a
jövőben ezt a minőségi egészséeugyi ellátás biztosítva lesz-e?
IJgy érzi,veszélyben van az egészségügyi ellátás.

Filep Miklós polgármester: Megkérőezi, van e további kérdés.

Pungor Tamás: Polgármester Úr már tájékoztaÍta a lakosságot, hogy a Hegyalja utca
vize|vezetési terve elkészült. Kérdése, hogy mikonavárhatő a kivitelezés.

Filep Miklós polgármester: Pungor Tamás kérdésére válaszol. Minden kivitelezést
nyilvrános páIyízaton szokott az önkorményzat meghirdetni. Az önkorményzat meghirdeti a
terv alapján. Úgy gondolja a jövő év első felében fog elkészülni.

Filep Miklós polgármester: Szegő Károly kérdésére válaszol A polgármesterek leirták az
ezze|kapcsolatos történést. Fent van Zánkahonlapján is az összes dokumen1ummal együtt. A
polgármesterek mindig testiileti felhatalmazással döntöttek, ezt ahatározatok támasztják aIá.

Ez a háziorvosi praxis l8.500.000,-Ft ftnanszírozást kap évente az önkormányzatok
5.300.000'-Ft-ot tesznekhozzá. Aztkérték az önkormányzatok, hogy ennek az 5.300 eFt-nak
a felét vá|Ia|ja át ahéaiorvos. Három vagy négy alkalommal hívta meg a Doktomőt, írásban
ügyvédje útján vagy közvetlenül' hogy beszéljék meg ezt a dolgot. Minden alkalommal
elutasította részvételt. Sem a fogorvos Sem a háziorvos esetében nem írt felmondást. A
Doktornő ügyvédjétől kapott az Egészsé'gugyi Itttézmétyi Társulás levelet' amiben közölte,
hogy a feltételeket nem tudja elfogadni és a szerzódést felmondottnak tekinti.
Ennek a praxisnak az értékesítése egy éven keresztúl a praxisjog tulajdonosánál van. Az
önkormányzat nem jogosult más orvos részére ezt ffiékesíteni, Viszont2016. január l-jétől az
önkormányzat kötelessége helyettesítésről gondoskodni. A helyettesítésről szőlő tárgyalások
nem zárultak le. Január l-jétől is lesz háziorvosi szo|gálat Zfu'kán. Ebben a helyzetben már
visszalépési lehetőség nincs. Aháziorvosi szolgálat továbbra is meg lesz oldva.
Megkérdezi, van e további kérdés.

Nem volt.
Mivel több kérdés és észrevétel nem volt, megköszönte a megjelenést. Filep Miklós
polgármester a közmeghallgatást I 7,43 őrakor bezárja.
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