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Jegyzőkiinyv

Készült: Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 27 ' 8,00 őrai
kezdettel a Zánka Községhé"za tárgyalőjában megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.

Jelen vannak:
Filep MiklóS polgármester
YargaZoItán alpolgármester
Stróbl Gábor képviselő
Horváth Lajos képviselő
Péringer Antal képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Lukács Ágnes Jegyzo
Németh BaIéns önkormrányzatifőépitész

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti Zánka Község Önkormányzatának
rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelent Képviselőtársait, Jegyző Asszonyt
és a Főépítész urat.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület hatfuozatképes, mivel a 7 testületi tag közül 5 fo jelen
vanaz ülésen.
Ismerteti az ülés napirendi pontját a kiküldött meghívó szerint.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi pontra vonatkozó javaslata.
Nem volt.
Ő további 3 napirend felvételét javasolta, az adósságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok pályázatát, az Egry József Középiskola étkeztetésére ajánlatok bekérését,
továbbá a spor1park pályázatot.
Kéri, aki a napirendi pontokat az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással
szavazzon:

A Képviselő-testiilet 5 ígen szavazattal egyetértett és az aldbbi napirendi pontokat tdrglalja:

Nanirend:

1. Zánka030/13 hrsz-t érintő IJÍlsZ módosítási kérelem (Erzsébet Vagyonkezelő)
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester' Németh Balézs önkormányzatifőépítész

z. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pály ánata
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

3. Egry József Középiskola étkeztetésére 3 éves ajánlat bekérése
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester



4. Sportpark pá|yázat
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Napirend tárgYalása:

|. Zánka 030/13 hrsz-t érintő ruÉsz módosítási kérelem (Erzsébet Vagyonkezelő)

Filep Miklós polgármester: Megszavazták a hibás erdészeti adatszolgáltatás miatti
módosítást. Elindították a folyamatot, Jegyző Asszony bekér1e az árajánlatokat, az összes
náluk lévő kérelemre, viszont azErzsébet Vagyonkezelő szeretné a mellékelt indokok alapjan
felgyorsítani a módosítást. Már itrqánlatban is megegyeztek a tervezővel. Ez önkormányzati
hatáskör lett volna, amit ő je|zett atervezőnek' Kérte, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő.
Kérte, hogy akinek kérdése, véleménye van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze azt.

Varga Zoltán alpolgármester: Az indoklásban az áll' hogy léptékbeli különbsóg miatt.

Filep Miklós polgármester: Itt nem léptékről van szó, a területek nem úgy lettek kijelölve,
tehát, hogy az erdőterületek nem a valóságnak megfelelően vannak, az erdészeti hatóság
tészétől történt hibás adatszolgáItatás következtében. Egy korábbi testületi ülésen szavaztak
erről. Rossz területkij elölések történtek.

Périneer Antal képviselő: Elhozta a tervet,'amit kaptak a fejlesztésekről korábban. A
030/13-as he|yrajzt számu tertiletről van szó. A 71-es folötti főbejátat, a sportcsarnok,
szíttház, a téli és nyári táborok.

Varga Zoltán alpolgármester: Az erdó művelési ágről szől ez.

Péringer Antal képviselő: Ha az Erzsébet Üzemeltetőnek kell ez a feilesztéseihez, akkor
támogatni kellene, ne fussanak ki az időből.

Filep Miklós poleármester: A kért eljárás ellentétes egyébként a megyei foépítészi
véleménnyel, aki nem javasolja a térgyalásos eljárást, hanem az egyszetúsített eljárást. Ennek
ellenére ragaszkodnak atérgyalásoshoz. Lehet, hogy emiatt nem fog átmenni.

Nimeth Balázs önkormányzati főépítész: Az önkorminyzatnak az lenne a feladata, hogy
határidőben az eljárást megindíd a.

FÍlep Miklós polgármester: Javasolta, hogy a tárgyalásos eljáráshoz járuljanak hozzá. A
tewezó által megszabott tervezési díjat fogadják el, annyival kiegészítve, hogy itt az
önkormányzatnak is utaztatni kell aZ egyeztetésen részt vevő partnereket, különböző
tevékenységei vannak, tehát 200.000,- forinttal egészítsék ki az Erzsébet Központ által
fizetendő díjat.
Elmondta, hogy az összes többit nem tudja vállalni az idénre a tewező, jövo év januarjátől
már csak a település egészét érintő módosítást lehet csinálni, erre törvényi kötelezettség van.
2018-ig módosítani kellene amúgy is. Arra is kértek áraján|atot.
Kérte, aki az elharrgzottakkal egyet ért,kézfelemeléssel jelezze szándékát.

A Képviselő4estület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil _ meghozta a
köv e tke z ő hat ár o z at o t :



14312016. (vII.27.)Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete aZ
Erzsébet Vagyonkezelő Kft. (1146 Budapest, Hermina u.
63. fsz. 1.), mint fejlesztővel, valamint a Völgyzugoly
Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20), mint
tewezővel kötendő településrendezési tervezési szerződést
- a fejlesztót a tervezési díjon felül terhelő további
200.000.-Ft költség megrendelő részére szóló
megfizetésével kie gés zíÍv e - j óváhagyj a.

Megbizza az polgármestert, hogy a településrendezési
tervezési szerződést a fenti tartalommal írja alá és a
tárgyalásos eljárás lefolyatása érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.

Hataridő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormány zatok pá,Iy ázata

Filep Míklós polgármester: A megjelent pályázatban 20 millió forintra pályazik Zánka. A
Rtíkóczi út mellett ja:dat, valamint a Napsugár iér és a Horgász utca összekötését, továbbá a
Petőfi utcát. Építési engedéllyel rendelkező terwel lehet pályázni. Ennek átfutási ideje kb. 3

hónap. A Napsugár utcát most rendelték meg' a járdánál olyan öblözetek vannak a kertészeti
terv szerint kialakításra tervezve, amelyek véleménye szerint szintén építési engedély
kötelesek, ezt kiadta a tervezőnek. Nehogy ez miatt ne kapják meg a 20 millió forintot.
Javasolja az épitési engedéllyel rendelkező Iskola utcai járdára a pályazatot, melynek 19,5
millió a költségbecslése. A bonyolítással, parkosítással és a ker1i bútorokkal együtt bőven
belefér a 20 millió összegbe, és teljesen mindegy véleménye szerint' hogy hova használjak fel
a 20 millió forintot. Viszont az Iskola utcai járda és a csatlakoző zöIdfelület rendezés esetén
már jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, úgyhogy javasolta, hogy erre adjak be
pá|yázatukat. Igy már 20 millió forint fölé fognak keriilni'

Péringer Antal képviselő: Az nem baj' hogy itt már pályaztak?

Filep Miklós polgármester: Itt plusz költségvetési támogatásrapályáztak, 10 millió forintra
és csak az aszfaltburkolatról van szó. Itt módosítani fognak parkolóra is mihelyt megérkezik
az épitési engedély.

Péringer Antal képviselő: Egyet ért, azt kéri, hogy az útburkolat felújításokat egy
ütemtervben csinálják. Nézzék meg, hogy a Petőfi utcán kívül mely utakat kellene esetleg
még megcsinálni.

Filep Miklós polgármester: Egyet ért. Gyakorlatilag az egész falut fel kellene újítani, mert
mindenütt megérett már erre az aszfa|t.

Varga Zoltán alpolgármqster: Akkor erre a részre 30 millió forint támogatás kerül. A
parkolónál valamilyen árnyékolót be kellene tewezni, bár nem tudja, hogy engedélyköteles-e.
Volt olyan gondolata, hogy napelemes legyen a teteje, és az autók be tudnak állni. Ha már



egyszer leburkolják, akkor egyszeffe lehetne ezt a két dolgot intézni. Egy árnyékolónak
vannak lábai, ne kelljen újra felbontani az aszfaltot emiatt.

Filep Miklós polgármester: Utánqár, hogy ehhez engedély kell-e.

Lukácp Áenes iegYző: A fásítást előírták az oTÉK szerint' a szakható ság azt várja eI az
engedélyező hatóságtól, hogy fák telepítését írja elő. Kormányrendeleti szabáIyozás alapjrín.
A parkoló terve nem tartalmazott ilyet.

Filep Miklós polgármester: De a ker1észeti tervnek része a fásítás.

Péringer Antal képviselő: Azt is át kell gondolni, hogy mivel ez egy elég huzatos hely, télen
a hó-eltakarítás a pergola miatt nem túl nehézkes-e? Ha lábakon á11, akkor utána már csak
kézzel lehet a havat takarítani.

Filep Miklós poleármesÍer: Ahhoz mártúl nagy a 150 m2. Most szavazzákmega járdát,
vonják vissza a I22-es hatátozatukat' és az előbb előterjesztetteknek megfelelően a Zénka
Iskola utcában a járdaépítésre ós aZ ehhez kapcsolódó z<ildterület építésére illetve a
bonyolítási díjra nffitanákbe ezt a 20 millióspályázatot.
Kérte, hogy aki az általa javasoltakkal egyet éÍÍ,kézfelemeléssel jelezze szátdékát.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a
köv e tke z ő hat ár o z at o t :

144/20L6. (vII. 27.)Z. önkormányzati H A T Á n o Z 
^T

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
visszavonja 12212016' (VI. 24.) Z. önkormányzati
határozatát'
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt
pályázati felhívás alapján páIyázatot nyujt be a pályazati
alcélok a) pontja szerint, a Zánka,Iskola utcában tervezett
járda megépítésére.
Az i gényel t páLy ázati támo gatás 2 0. 00 0. 00 0. -Ft.
Megbízza a polgármesterto hogy a pá|yázat benyújtása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Hataridő: 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester

3. Egry József Középiskola étkeztetésére 3 éves ajánlat bekérése

Filep Miklós polgármester: Javasolta, hogy az Egry iskolanak az étkezési díjra kérjenek be
pá|yázatot 3 évre. Ana reális esély nincsen, hogy az územeltető a saját éttermébe mást
beengedjen. Kérte' hogy aki ezze| egyet éft, kéZfelemeléssel jelezze szándékát.



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ meghozta a
köv e tke z ő hat ár o z at o t :

14512016. NIl. 27.)Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló
],997. évi XXK. törvény 151. $ (2b) bekezdésében
me ghatár o zott köte l ez ő étkeztetés i fe l adatanak te lj e síté s e
érdekében - 3 éves időtartamú, vásárolt szolgáltatás
biztosítására vonatkoző _ árajánlatot kér be az Erzsébet
Vagyonkezelő Kft{ől.
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatkérés érdekében
jarjon el.

Határidő: azonnal
Felelos: polgármester

4. Sportpark pá|yázat

Filep Miklós polgármester: Az első kérdés az,hogy hány spor1park épüljön.

Périneer Antal képviselő: 1000 fo felett2-re jogosultak.

Filep Miklós polgármester: Akkor legyen 2. Az egyik a korábbi döntésüknek megfelelően
az önkormányzat és a park közötti területen, a másik a strandnál. Yigyázniuk kell, mert ott
csónakkikötő |esz, amit majd meg kell tudni közelíteni. A sportpark akár az öltözők mögött is
lehetne, ott is van még területük.

Varga Zoltán alpolgármester: A strandtól Szepezd felé is van egy önkormányzati terulet,
ami jelenleg nem része a strandnak. Ahol mindig leteszik a Szemetet.

Péringer Antal képviselő: A horgászegyesületnek van odaadva kezelésbe, véleménye szerint
van róla határozat, de azt vissza lehet venni tőlük.

Lukács Ágnes iegvző: Kérdés volt még, hogy legyen-e futókör? És mekkora. Van 200 és 400
méteres lehetőség.

Péringer Antal képviselő: Ha a focipálya mellé tennék, oda lehetne futókört tenni.

Lukács Ágnes iegvző: A futókömél önrészt is kell vállalni.

Péringer Antal képviselő: Ha a salak nincs karbantarÍva, ott komoly gondok lehetnek.

Filep Miklós polgármester: Tehát akkor futókör nem kell. Viszont a pá|yázat elnyerésénél
előnyt élvez, aki önrészt tud vállalni. Vállaljanak20 % önrészt?

Lukács Ágnes iegYző: A sportpark kategóriákat kell még átbeszélni.



Filen Miklós poleármester: Véleménye szerint a legnagyobbra kellene pályázni. Tehát 150
m2.

Lukács Ágnes iegYző: Az a ,,D" típusú. A talajburkolata gumi, tehát ütéscsillapító felülete
van. 15 darab a minimális telepítésre kerülő eszközszám. Spor1olási lehetőségek: a
hiződzkodás, tolódzkodás' fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, !étrarnászás,
lépcsőzés, fiiggeszkedés és párhuzamos korlát.

Péringer Antal képviselő: Fontolják meg, ha a strandra teszik, hogy a park alatt lenne jobban
kihasználva,vagy afaluház mellett valahol. A felnőttek ott vannak, programok is, véleménye
szerint sokkal jobban ki lenne használva, ezek nem rondítanák a helyet.

Filep Miklós polgármester: Ő nem helyezné el elől a parkban.
Kérte, aki egyet ért 2 darub ,,D'' típusú sportpark pályazatával' melyek közül az egyik a
Napsugár tér alatti önkormanyzati területte, a stranddal kibővítve azt, egyik pedig az
önkormányzat és az emlékpark kozötti területre elhelyezve, 20 oÁ-os önrészt bevállalya a
pályazati esélyek növelése érdekében, futókör nélkül, azkézfelemeléssel jelezze azt.

A Képviselő4estület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul _ meghozta a
kov e tke z ő h at ár o z at o t :

14612016. (vII. 27.)Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánította 14212016. (VII.19.) önkormányzati
határozatával, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti
Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való
részvétel érdekében.
A hivatkozott határozatát a Képviselő-testület a
következők szerint módosítja: a településen 2 db D típusú
spor1park kialakítása érdekében nyújt be támogatási
kérelmet, futókör igénylése nélkül.
Az érintett ingatlanok: Zánka,II04l9 hrsz;

Zánka,552lI trsz.
Megbízza az polgármestert, hogy a pályázat előkészítése
és benyújtása érdekében a szükséges intézkedést és
kötelezettségvállalást tegye meg.

Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: polgármester

Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Filep Miklós polgármester a rendkívüli
nyilvános ülést 8,30 órakor bezálrta.
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