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ZÁNKÁ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÚPVISELÓ-TESTÜLETE

Ú giratszám l 26t1 -2 12016.

Jcgyzőkönyv

Ké§zült: Zálka Község Önkormányzata Képvi§elö-testi,iletének 20l6, november 04, 9,00 órai
: ;;;Ö;-2iÁÁ rűeeháLi'tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános

testületi üléséról.

J€l€n voltak:
Filep Miklós polgáImestel

Varsa Zoltán alpotgáTmester
péráserAntal képviseló

Horr,á'th Lalos képviselö

Stóbl Gábor képviselő

TaDácskozási ioggal megielelti .,
dr, Hajba Csabarré aljegyző

Filep Miklós polgármesier: Tiszlelenet kös7önlötte Zinka Község Ön},ormánylatának

L"a"klrtri 
"l 

ir'",i"-o, képviselö-resrtileii ütésén megjelent képviselötársai1 és aljegzö

asszonF, Jeg)/ő asszony szabadságon lan
i;;;;i'ía;l,;i;. hogy a iépüselö-resruiJ haui,oza*épes, mivel a 7 teslüleli tag köziil 5 fő

ielen van az ülésen.
i:;;;;;;;rlÜ"s ülés napirendi pontját a kikíildön meghi\ ó szerinl,

Kérte. aki a napirendi pontokat €lfogadja, kézfellartissa| szavazzol"

A Kép|,iselő-leslütet 5 igen sza4azg'lal eg)etérlel| és az alábbi napirenlli pofitot tóEyalji:

NaDir€nd.

1. Belterületi közutak felújltá§a
Előterjesztő: Filep Míl<lós polgórmester

Napirend tórgvelá§al

Filep Mikló§ polgár.:,i:l:Fy^::l,fJ1,.ffillli_i,iii,i_i,i]l,Jlájl;#f,i;'jí&i'ea;'T,'Í
te§tület. Tegnap este a Jegyzo as§zc

i"i,ii,Xli" i!"Ját' ,]aiyaJtoT masoait tóOen október 3l-el biráljárk, el,_Annak az eredménye

"*:,^ _r_^. u^aaé ré\]? n, in,"_.,"nl,H-u-,.r",i.g _on nyer az önkormányzat. elózöleg

.:,;*#;i t.i?, "..röai," t.rrr,arar,. majd- megnyeri a pályáz,^|i támogatásl. nem

használható fe1 a pályazati rész. Etrtrez ápcsoiáá'ir .eg] u-it.,nu ,eggel mondott az aljegyző

ffi;; Ü;r;"- t" - onr,*rnanÜ tovabti let-arajantatot, amit a mai nap folyamlín

meg fog tenni. Az a kérése, t,u ,ryeir"oil,'atko, ne a már összehívott testületi ülés után 2

óIával fudia meg, melt u*o.,,"_ n,uiu á""e az ülést, csak hétfore, vagy keddre, Emiatt nem



fognak szavazni, késóbbre halasztja eá a döntést. Praktikus lett voina, mert a kivitelező
felvonulna és megcsinálta volna ebben az időszakban, amíg az idő engedi. De megéfli az
aggáll ait jegyzö es aljegl zö asszonl,nak is,

Péringer Antal képviseló: Ezze] kapcsolalban az a kérése, hogy kérjenek árajánlatot másik
két ajiinlattevőtől. Ha már kér az önkormányzat árajánlatot, akkor az orvosi rendelő melletti
terill€tle is kérjen.

Filep Mikló§ polgármester. A három kis közt, amiről most szó van, a költségvetésben
jóváhag}.ta a képvi§elő-testület, tehát a fedezete biztositott. A temetői járda, amire Varga
Zoltán jelezte, hogy mrás nyomvonalon van, mint az önkormányzati fulajdonú út, valamint a
Hegyalja utcára és az orvosi rendelő melletti telületre a tartalék keret terhére kell plusz
költségvetési fedezetet biáosítani. Csak jelzi, a rendőrlakás felújításlíra kért a falugondok
ajánlatot, de csak 1 érkezett be. A tetőszerkezet valóban összediilő félben van, az 4,6 M Ft-ba
kerül,

Péringer Antal képyi§elő: Ha nem bírja ki a telet a tető, aá gondolja, mindenképpen meg
kell csinálni.

Filep Miklós polgármester: A tartalékkelet bírja, eleve nem valósultak meg teryezett
beruhriások, így lesz maradvány 70-80 M-ós ebben az évben is.

Péringer Antal képviselő: Megkérdezte, me9íréúék-e ezeket az áíajánlatokat. Visszaosáotta
m2-re, nem egyformák. Az eglk 13 e, a másik 16 e Ft/m2.

Filep Mii|ó§ polgárme§ter: A Kendefiordó utcából nyíló legalsó köz be van roskadva.
Tervezett egy 8 cm körüli szintegyenlítés, az 26o.e Ft-ta]. megnöveli azt az egy muntát.
Megnézte, ezekkel aZ árak}al pályááak. A múszaki ügyintéző ettől a válalkozótól kért
ajánlatot a pálylázathoz, ezeket az árakat adta be. A héten el akarta kezdeni a kjiíelező a7,

Iskola utcát, de nem fudta a közbeszerzési kiírás miatt, csak 15-e után. Javasoltá, vagy kérte,
hogy ebben a 7-8 napban meg tudná csinálni ezeket, ezze\ kezdel{ kapacitása van,
felvonuln4 a finisert nem vinné eI.
Felkérte az aljegyzó asszon},t, hogy hétfőre kérjen be még két árajánlatot és az oNosi rendelő
melletti teriiletre is.

dr. Hajba csabáné aljes,ző: Elmondta, polgámesteI úmak jelezte, hogy a három kis köz
szerepel az önkormányzati fejlesztési pályázatban Első körben nem kapott táínogatást a
páIyáaat. Taya|y volt olyan gyakorlat, hogy volt az önlroniányzati páyázatok második
körben kaptak támogatást. Ha idén i§ előfordulna ilyen pozitív döntés, akkor megn},ugtató
lenne, hogy a pályéLzalba be tervezett feladatol<ra három aj.ínlat alapján kerül a szerződés
megkötésle, Ez bruttó 10 millió forintos szerződés,

Filep Mikló§ polgármester: €l is fogadta ezí, az a kérése, hogy ezeket a dolgokat beszétjék
meg előre, előbb jelezzék.

Péringer Anta| képviseló; Megkérdeáe, hogy konkétan mikona vfuható a döntés a
pályázaííóI.

dr. Hajba csabáné aljeryzó| Elmondta, hogy 2016. október 3l-ig ígérték a pályázatok II.
körös elbíráá§át, de az ülés időpontjáig nem talált erről információt a honlapokon,



Péringer Antal képvi§elő: Azá1 kérdezte, meí a}kor a 3 kis köá érdemes lenne elhag),ni?
Ami a pályrázatban varr, nem biáos, hogy meg kellene reszkírozni.

Filcp Miklós polgárme§ter: A pályázatban benne van a 3 kis utca és az I!úság utca. Hajól
értette, amennyiben erre be van kérve 3 ajánlat, alikor a pályázati pénz leigényelhető.

dr. Ilaiba c§abáné alieryző: Általános szabály, hogy a pályliati kjir.ás megielenését
követően fe]rnerült költségek elszárnolhatók, az öntormányzat saját felelősség&e
megkezdheti a beruházás megvalósítását, ha biztosít rá fed€zetet. Az eddig gyakorlat szerint,
ha szabályosan töItént a beszerzés, akkor engedték elszámolni.

Péringer Antal kópviselő: Ha jól érti, nem kell megvámi a döntést, csak szabályosan
keriilj ön beszerzésré,

Filep Miklós polgármester: Az .i,llami foíásoknál ketl a 3 árajánlat, Az önkormányzati
finanszírozásruíl mivel jelenleg még nincsen beszetzési szabáIyzat, nem, Kéri, hogy
terjesszók be a testiil€tek elé, mert eló van készítve. Atkor legyen egyértelmú,

Péringer Antal képviselő: Azért kéIdeáe, mert akkor nem kell elhalasáani a 3 utcát, ha
megvan a 3 &ajánlat, lehet döntést hozni és el lehet sz|ímo]ri.

Varga Zoltán alpolgármester: Itt nincs olyan lehetőség, hogy kérdezzenek az
ügyfelszolgálattól? Az MVH ügfélszolgálatától e-mailban egy órán belül itt a váasz.

Filep Miklós polgárme§teri A kinc§tárat van úgy, hogy egy hétig nem érik el a kollégá&,
adalszoIgá]]talás ügyében. ln ran i15en?

dr. Hajba Csabáné alje§rző: A BM kapcsolattartóval lehet kotirnuniká]rri, e-mailban
kérdeaek, és viszonylag gyorsan válaszolnak. Nincs akadáy4 hogy erről megkéldezzék
Belügyminisáériumot.

v^íEa Zoltál alpolgárme§ter: A pályázatok ügyében meg tudja mondani a kapcsolattartó,
hogy bíTáat alatt van-e? Péringer képviselőtársának abban igaza van, hogy most dönthetnek
azokól a részeI<ről, amelyek nem részei a pályázatnak.

Péringer Antal képviseló: Ó nem aá mondta, hogy döntsenek a páIyázallal nem érintett
részekő1.

Filep Miklós polgárm€§ter: véleménye akkol már legyen itt a 3 árajánlat mindegyik résae,
Egyben legyen az egész. E\eve ez az ajlmlat akkor érvényes, ha 5-rc kapja meg a megbizast,

dr. Hajba C§abánó aljegyző: Megkérdezte, amivel ki kell egészíteli az ámjánlat kérést, -
tehát az orvosi rendelő melletti terület - annak műszaki paramételeit ki adja meg. Ki tud
segíteni ebben?

Filep Miklós polgár,mester: A_ falugondnok leméri a teriiletet, a hivatalban pedig
megnrondják a helJTajzi szímot. Ó megadja a múszaki paramétereket. Egy 3 m-es burkolat
Ienne. A temetői járdát megnézhetik, de kitúzni nem tudják, Ha ilyen aggályok vanrrak, akkor
kell egy fiildmérő, ki kell méretni. Ha 3 m-rel feljebb kell tenni, akkor lényegesen másról van



szó. Al&or rézsű bevágást keII csinálni és kétszer amyiba kerül. AZ ú1 az önkormányzati
tulajdon.

Yarga Znkán alpolgármester: Az ít az átok vonalában vezet. A mederben. Kérte, hogy
ellelőrizzék le.

Filep Miktós polgármesteri ^Iíjékoztaást adott arról, hogy a térképet nem rendelik meg,
várható az adatszolgáltatásról szóló jogszabály módosítása, a tervezők ismeretei szerinl
ingyenes lesz. A megrendelés ezéIt nem történt meg. }fu a terület nem az önkormányzaté,
akkor oda járdát nem lehet építeni. visszatémek lá. Ezt az utat megnézeti a múszaki
ügyintézővel.

Péringer Antal képvi§elő: Az a kérése, hogy a képüseló-testiileti ülések ne délelőtt legyenek
megtaltva, melt vának képviselők, aLik a hétköznap délelőtt nem tudnak résí venni- A
délutáni vagy a reggeli órákbanjavasolja tartani a testiileíi üléseket.

Mivel tóbb hozzászólás, észrevétel nem haírgzott el, Filep Miklós polgármestd a nyilvános
üé§t 9,2l órakor bezárta.

Á,urU Kmft.

Filep Mikló§
polgármestel

A jegyzőkónlv elkészíté§éért felelő§:

1egyzo

/-"G")
i;* Hh 1l1 sí ,.i

4- ,u.c L,,,"túl
dr. Hajba Csabáné

aljegyző


