
ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÓ-TESTÜLETE

Ügyiratszárn: 193-2 /20l 7,

Jegyzőkönyv

Bé§Z!!!! Zánka Község Önkományzata Képviselő-testtiletének 20l7, január 16-án 8,00 órai
kezdettel Zánka Községháza tárgyalójában megtartott íendkívüli nyilvános testúleti
üléséről,

.Ielen vannak: Fitep Miklós polgármester
YargaZoltátt alpolgárm€ster
PéringerAntal képviselő
Horváth Lajos képviselő
Stróbl GáboI kepviselő
PéringerMiklós képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:
Lukács Agnes jeewő

Filep Mikló§ polgármester: Tisztelettel kószönti Zánka KöZség Önkományzatának
rendkívüli nllvános képviselő-testűleti úlésén me§elent Képviselőtársait, Jegyzőasszon},t.
Megállapítja, hogy a Kepviselő{estiilet hatfuozatképes, mivel a 7 tes§il9ti tag közül 6 fő jelen
van az ülésen.
Ismerteti a nflvános ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint. Megkérdezi, hogy
van-e valakinek további napirendre vonatkozó javaslata, Nem volt.
Kéri, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfe\taítással szavazzon:

A Képviselő-íeslüIet 6 igerl szarazatíal egleté etí és azalábbi íapircndet táfgyaüa:

Nanirend
1. Zánkai Német Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodá§
felülviz§gáIata
Előterjesztő : Filep Miklós pol gármester
2. Polgármesteri ti§zteletdíj megállapítá§a
Előterj esztő : Luldics Ágnes j e59lző
3. Alpolgárme§ter tiszteletdíj megállapítá§a
Előterjesztő: Filep Miklós polgfu estel

NaDirend tárgyalá§a:

1, Zálkai Német Nemzeti§égi öDkormányzattal kötött eglüftmúködési
megállapodás felülvizsgálata

Lukács Ágncs jegyző: Minden ér, január 3l-ig tórvényi kötelezettsége az öntormányzatnak,
hogy felülvizsgálja a két önkormányzat kózött kötőtt együttmúködési megállapodást.
változtatásla nem keriilt sor. Javasolja, hogy a képviselő-testiilet változatlan formában hagyja
jóvá a megállapodást, Javasolja elfogadásra a határozati java§latot.



Filep Miklós polgárme§ter: Javasolja, hogy az együttmiíködési megállapodást az
előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá változatlan tartalommal az öÚkoTmáI'Yat a Zánkai
Német Ncmzetiségi Önkormányzattal.
Kéri, aki ezzel egyet ért, szayazzon.

A Kép,ríselő,íestület 6 igen §zav.|zattal, - ellenszayazat és íaríózkodás nélkül elíbgadta a
kó| e í ke 2ő ha t íir óza t 0í :

1t2017. (L 16.) Z. óakormányzati HATÁRoZAT

Zínka Község Öntormrinyzata Kepviselő{estülete a
ZáDkai Német 

,. 
Nemzetiségi onkormánlzat, valamint

Zánka Község onkormánlzata közötti egyúttműködésről
szóló megrillapodást az előterjesztéshez mellékelt
taltalon]mal, változtatás nélkiil jóváhagía.

2. Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása

Lukács Ágnes jeryző: A Magyarország hell önkormányzatairól s_zóló töwény állapítja meg
a polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjakat. Zánka Község onkormányzata társadalmi
megbízatású polgármesterének tiszteletdíját a tóNényi szabályokía 1igyelenrmel aZ 501-1500
fő lakosságszámú településeke vonatkozó szabályok szerint bruttó 199.400.-FL&ó összegben
kell meghatároani 2017, januáI 1-jétő1. Ehhez kapcsolódóan a polgármesteri költségtéfités
havi ósszege 29.910,-Ft-ra változik. Javasolja a hatáTozati java§lat jóváhagyását.

Filep Mikló§ polgármester: Jelzi, hogy a dónté§hozatalnál ériített, ezért tartózkodik a
szayazásnál. Kéri a java§latot a töNénl előírás alapján elfogadni. Aki ezzel egyet ért,
szayazzon,

Á Képviselő-testüleí 5 ige szarazallal, ellenszavazat nélkí,il és l tartózkodással elfogadta a
köve t kező h atároz atot :

2l20l1. (I.16.) Z. ölkormányzati HATÁRoZAT

Zánka Község Önkormányzata Kcpüselő-t€stiilete Filep
Miklós társadalmi megbízatású polgármestel tiszteletdíját
2011. jarnár 1. napjától kezdődően - az Mötv. 71, § (2)-
(5) bekezdése alapján - haü bíuttó 199.400.-Ft összegben
állapítja meg.
A polgármester ezen időponttól havi 29.910._Ft
költségtéfi tésre jogosult.
Megbízza a jeglzőt, hogy az illetmény számfejtése és a
jogosult lészéTe készpénzben töíténő kifizeté§ éIdekében
járjon ei,

Hatáiáő: folyafiatos, a tálgyhót kővető 5. fup
Felelős: jeglzó



3. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

Filep Miklós polgárme§tor: Alpolgármester Úr a megválasztásakor a lehetséges 1 10,000,-Ft-
os tiszteletdij helyett, a 80.000,-Ft-os tiszteletdíjat kért, vagyis lemoDdott az őt mcgillető
összeg egy részéről, Úgy gondolja, hogy az alpoigánnesteri teendóket az átlagosnál nagyobb
intenzitással látja eí, ezért javasolja, hogy a tiszteltdíját a megvátozott szabályok alapjrán
l10.000,-Ft-ra emelje fel a képüselőtestiilet, Megkérdezi, kinek van véleménye, javaslata
ezzcl kapcsolatban.

v^rga Zoltán alpolgármester: Jelzi, hogy személyesen érinteü, taftózkodni fog a
s7aya7áxná1

Filep Miklós polgárme§tel: Észrevétel,
javaslattal egyet át, szaváZzon,

A Képvíselő-lestület 5 igen szavazaítal,
haláfozatot:

javaslat nem volt, Kéri, akj a határozati

és l tartóz|,odásltll cllögadta a kuvctkaző

+-_/..].

Lukács Ágnes
1egrzo

mas

312017. (L 16.)Z. önkormányzati HATÁRoZAT

Zállka KözséE Önkormányzata KepViseló_testiilete Varga
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgánnester ti§zteletdíját
2017, január 1, napjától kezdődően az Mötv. 80. § (2)
bekezdése alapján - havi bruttó 110.000.-Ft összegben
álapítja meg.
Az alpolgármester ezen időponttól havi 16,500.-Ft
költségtéfi tésíe jogosult.
Megbizza a jegYőt, hogy aZ illetmény számfejtése és a
jogosult részere történő kifizetése érdekébenjárjon el.

Hatfuidő: folyamatos, a tárgyhót követő 5, nap
FeIeIös: jegyzó

Filep Miklós polgármestei: Zárt ülés következik, További napilend nem lévén, egyéb
hozzászólás hiányában a nllvrinos ülést 08, t 5 órakor bezárta.

Kmft.
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polgfume§teI


