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Jegyzőkönyv
Készütt: Zéttka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 10-én 7'00

őrai kezdettel a Zánka Közsé$'Éza tárgyalőjában megtartott rendkíVtili nyilvános
üléséről.

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

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Ágnes jegyzó

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti Zántka Község Önkormányzatának
rendkívüli nyilvános képviselő-testÍileti ülésén megjelent Képviselőtársait és Jegyző
Asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet batírozatképes, mivel a 7 testtileti tag közül 7 fo jelen
vataz ülésen.
Ismerteti a rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait a kikíildött meghívó szerint.
Megkérdezi, hogy Van-e valakinek tovabbi napirendi pontra vonatkozó javaslata.
Indítványozza,hogy foglalkozzanak a migráns kérdéssel a napirendeket követően.
Kéri, aki anapirendi pontokat azelőbbi kiegészítéssel elfogadja,kézfeltartássa|szavazzon:

A Képviselő-testíilet 7 igen szavazattal egyetértett és az alúbbi napirendi pontokat túrgyalja:

Napirend:
1. A Balatonfüredi Ttibbcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő : Filep Miklós polgármester
2. Együttműkiidési megállapodás kezdeményezése a Veszprém Meryei onkormányzatta|

ToP pályázatok előkészítésére és projektmenedzselésére
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

3. Köznevelési intézmény körzethatárának meghatározása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

4. Dégi Henrietta kérelme parkoló területének használatára és szerződés módosítására
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

5. Névh asz ná|at en gedélyezés é re vona tkoző kérelem
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester



Napirend tárgvalása:

1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Filep Miklós polgármester: A Balatonfiiredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az
előterjesztésnek megfelelően döntött a Társulási Megállapodás módosításátrőt, tehát átadja az
önkormányzat a szociális gyermekjóléti feladatot. Ezt szükséges a Képviselő-testületeknek is
jóváhagyni.
Kéri, aki ezzel egyet ért, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
ldv e tke z ő hat ár oz at ot :

3912016"(III. 10.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zfuka Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a
Társulási Tanács 2016. február 15-i ülésén jóváhagyott -
Balatonfiiredi Többcélú Társulás,,Társulási Megállapodás
módosítása'' okiratot' valamint M ez alapján elkészített
egys éges szetkezetíi,,Társul ási Megállapodást'' el fo gadj a.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testrilete a
Balatonfiiredi Többcélú Társulás,,Társulási Megállapodás
módosítása'' okirat, valamint az ez alapján elkészített
egységes szerkezetű,,Társulási Megállapo dás'' aláir ásár a
felhatalmazza a p ol gármestert.

Hatáí,.dő: azonnal
Felelős: Filep Miklós polgármester

2. Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Veszprém Megyei Önkormán yzatta|
ToP pályázatok előkészítésére és proj ektmenedzselésére

Fitep Miklós polgármester: Egy olyan képviselő-testületi döntésre van szükség, hogy a
tényleges pályázat előkészítésével, benffitásával egytittműködési megállapodás keretében
bízzamegaz önkormányzat a megyei önkormányzat projektmenedzsment szervezetét.
Kéri, aki egyet ért a munkaszervezetmegbízásával, szavazzon.

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

40t20l6.(III. 10.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zfutka Község onkomnányzata Képviselő-testülete a
Terület és Településfejlesztési operatív Program
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
targytl, ToP-2.1.3-15 kódszámú felhívása keretében
megvalósítandó Csapadékvíz-ebezetó háIőzat
rekonstrukciója Zánka településen című projekt



benyújtásával egyetért, egyrittal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból szátnaző
támogatások felhasználásának rendjéről szőtő 27212014
(XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a
támogatási kérelem benyújtásáról szőIő Konzorciumi
Egyrittműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó
dokumentumokat aláirja, illetve a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Közn evelési intézm ény kti rzethatárán ak meghatár ozása

Lukács Ágnes jegyzőz A KIR-ben a köznevelés nyl|vántartására szo\gálő rendszer
adattarta|mi feltöltéséhez szükség van egy friss adatállományra. Eddig a köznevelési
intézményeknek nem a körzetl'ntárát kellett megltatározni, hanem a működési terú|etét, ez
szerepel az ővoda alapitő okiratában. Ami ott szerepel a Balatonfiiredi és Tapolcai Többcélú
Társulás területe. A társulás, mint közigazgatási egység' nem létezik. Az intézmény vezetővel
egyeztetve javasolják Veszprém megye területét megltatározni. Ezze| javasolja jóváhagyni a
határ o zati j avas l ato t.

Filep Miklós polgármester: Kéri, aki ezzel egyet ért, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a
kovetkező határozatot :

4112016.(III. 10.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testtilete
fenntartó - a Kétnyelvú Német Nemzetiségi Óvoda-
Bölcsőde (8251 Zánka, Iskola u. 4.) köznevelési
íntézmény felvételi kőrzetét 2016. március 15. napjától
kezdődően Veszpróm megye területének megjelölésével
határozzameg
Megbízza a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről
szőIő 2071. évi CXC. törvény 49. $ (3) bekezdése a|ap1án
az intézmény felvételi körzetének kozzététe|éről
gondoskodjon.
Felhívja a jegyzőt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáről szőÍő 22912012. (Vm. 28.) Korm.
rendelet 22. s (1) bekezdése alapján gondoskodjon az
intézmény felvételi körzetének rogzítéseóI a KIR
rendszerben.

Határidő:

Felelős:

2016. március 17.

2016. április 1.

polgármester, jegyző



4.Dégi Henrietta kérelme parkoló terÍiletének használatára és szerződés módosítására

Filep Miklós polgármester: Dégi Henrietta kéri, hogy augusztus 31-ig , amíg az udvarában a
parkolót kialakítják az orvosi rendelő melletti 8 parkoló helyet használhassa. Valamint az
eredeti adásvételi szerződés módosítását, amiben az él1r, hogy március 31-ig ltasználatba vételi
engedélyt kell kérnie. Az engedély kérelem beadásra kerül, de nagy valószínűséggel pár napot
csúszni fog, ezért kéri, hogy módosítsa az önkormányzat'
Kéri, hogy a képviselő-testíilet járuljon hozzá a hatáidő módosításhoz. Ezt szerzódés
módosításban nyújtsa be. Megkéri a képviselő-testületet, hatalmazza fel a szerződés-
módosítás a|áirására.
Javasolja a parkoló biztosítását és megkérdezi,hogy ké{en-e az önkormányzatbér|eti díjat.

Horváth Lajos képviselő: Véleménye szerint ne kérjen az önkormányzatbérleti díjat.

Filep Miklós polgármester: Javasolja elfogadásra a szerződés módosítását, valamint hogy
2016. augusztus 3l-ig a 8 parkolóhelyet az önkormányzat térítésmentesen biztosítsa.
Kéri, aki ezzeI egyet ért, szavazzon.

42|20Í6.(III. 10.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község onkormányzata Képviselő_testülete Dégi
Henrietta (8308 Sáska, Rákóczi u. 27.) épittető kérelme
a|apján a természetben Zánka, Rákoczi u. 31. sz. alatti
vegyesbolt hasznÍlatba vételi engedélyezése ügyében
nyilatkozik, hogy a szükséges várakozóhelyek számát
építési tevékenység nélkül a Zánka, Rákóczi utcában lévő
(I28l7, I29lI, 12912, 12913 hrsz.) önkormányzati
közterületen 2016. augusztus 31. napjáig - a
várakozőhelyeknek aZ építtető saját területén történő
végleges kialakításáig - biztosítja.
A Képviselő-testiilet egyidejűleg a hozzájáru| az
üzlethelyiségre vonatkozó adásvételi szerződés
módosításához.
Megbízza a polgármestert' hogy a döntésről akérelmezőt
és az el1árő hatóságot tájékoztassa.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított adásvételi
szerződés aláirásfua.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

5. Névhasz ná|at en ged élyezés ére vona tkozó kérelem

F'ilep Miklós polgármester: A volt Rétes Csárda épületét meg kívánja nyitni az tfi
tulajdonos. A céga|apításhoz a Zánka név használatra van szüksége. Ebhez kéri a képviselő-
testület hozzá4átulását. Javasolja, hogy a képviselő-testÍilet adja meg a névhasználat jogát.
Kéri, aki ezzel egyet ért, szavazzon.



A Képviselő4estület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodds nélkül - meghozta a
következő határ ozatot :

43t20l6.(III. 10.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
ZÍntka Fészek Kft. (1122 Budapest' Hajnóczy J u. 11.)
kérelmeaIap jáncégbe jegyzésérdekébenhozzájárulZánka
helységnévnek a társaság cégnevében történő
használatáútoz.
Megbízza a polgármestert, hogy a cégbejegyzés érdekében
a fentiek igazolrásáxa szolgáIő nylatkozatot írja aIá.

Hatándő: azonna|
Felelős: polgármester

Filep Miklós polgármester: Tájékoztatás képen elmondja, hogy a Villasor utcai telkek
felosztása jogerőre emelkedett. Az értékesítésről való javaslattétel ki lesz adva a bizottságok
részére.
A civil szervezetek támogatási kérelmét, Kerschner Babett kérelmét a bérleti szerződés
ho sszabbítás sal kapcsolatban szintón tár gy alj ák a bizottságok.

Péringer Antal képviselő: Megkérdezi nem let'etrre-e felkérni egy szakértőt a Villasor utcai
telkek értékbecslésére.

Stróbl Gábor képviselő: Javasolja, hogy kérjék fel Máté András ingatlan becslőt.

Filep Miklós polgármester: Javasolja' hogy kérjenek árajánlatot Máté András és Szigeti
Ferenc értékbecslőktől és a következő képviselő_testületi ülésen visszatémek atémára.

Horváth Lajos képviselő: Elmondja, hogy több önkormányzat fellépett már amigránsok
kötelező betelepítési kvótájával kapcsolatosan. Javasolja, hogy erriilhozzanak döntést, mivel
biztonsági kockázatot jelenteken a bevándorlók.

Filep Miklós polgármester: { nrobléma nagyon könnyen érintheti Zánkát is az Erzsébet
Udülőközpont révén. Zárka onkormányzata is megfogalmazhat1a véleményét. Javasolja,
hogy a képviselő-testtilet nyilviánítsa ki egyet nem értését a kőtelező betelepítéssel
kapcsolatosan.
Kéri, aki ezzeI egyet ért, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil _ meghozta a
köv e tke z ő hat ór o z at ot :

4312016.(III. 10.) Z. őnkormányzati H A T Á n o Z AT

Záttka Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem
ért egyet akótelező betelepítési kvótával.



Kinyilvánítja, hogy csatlakozik azon települési
önkormányzatokhoz, amelyek a migránsok kotelező
letelepítése ellen tiltak oznak.
Az íIlregális bevándorlók kötelező befogadása növelné a
kö z s égb en .a kö zbiztons ági ko ck ézatot, ezért el|enzi Zánka
Erzsébet Udülőközpont területén a migránsok esetleges
befogadását
Zfutka Község onkormányzata Képviselő-testülete nem
támogatja a migráns kérdés helyben történő kezelését,
idetelepítésük biztosítását.

Ilatándő: azonna|
Felelős: polgármester

Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Filep Miklós polgármester a nyilvános
ülést 7, 1 8-kor bezárta.
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