
ZANKA KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTULETE

Ugyiratsz:inn: 872-2/2017.

J e g y z ii k ii n y v

Késziilt: Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 2017 .marcius 14-en 15,00
éirai kezdettel a Zanka Kozséghaza targyaloj iiban megtartott nyilviinos testiileti
ulésérol.

Jelcn vannak:
Filep Miklos polgarmester
Péringer Antal képviselo
Horvath Lajos képviselo
Strobl Gabor képviselo
Péringer Miklos képviselo

Tan :i cskoz:isi ioggal me ei elent:

Lukacs Agnes jegyzo
Solyom Gyula falugondnok
Bohmné Kocsis Szilvia Nana Bt.
Karpiiti Zsolt Pénziigyi iigyintézo
Kranicz Attilané vezeto ovono

FileJi Miklés jiolg:irmester: Tisztelettel kosziinti Ziinka Kozség Onkormiinyzatanak
nyi1v:inos képviselo-testiileti ulésen megj elent Képviselotarsait, Jegyzoasszonyt,
falugondnokot és a meghivottakat.
Megallapitja, hogy a Képviselo -testiilet hatarozatképes, mivel a 7 testiileti tag kiiziil 5 fo jelen
van az ulésen.
Ismerteti a nyilvanos tiles napirendi pontjat a kikiildott meghivéi szerint és javasolja felvenni a
napirendek kozé a strandi fejlesztés és onkormanyzati fejlesztési palyazat napirendeket.
Megkérdezi, hogy van- e valakinek tovabbi napirendi pontra vonatkozéi javaslata.
New volt.
Kerr, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartassal szavazzon:

A Képviselci"-testiilet 5 igen sztivtiztittiil egyetértett és az aliibbi n tipirentli pontokiit ttirgyalja .•

Napirend

1. Z:i nka Kiizség Onkorm:inyzata 2017. évi kiiltségvetésének I:i rgyal :Isa
Elotcrjesztci.’ Filep Miklés polgarmester
2. Z:i nka Kiizség Onkorm :inyzata 2017. évi kiizbeszerzési és beszei-zési tervc
Elotcrjesztci. Filep Miklés polgarmester
3. Z:i nka kiizség 2017. évi kuItur:ilis ji rogramterve
Eloterjesztci.’ Filep Miklés polgarmester
4. Strandi fejlesztés
Eloterjeszto.‘ Filep Miklés polgarmester
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5. Onkorm :i nyzati fejlesztési ji:i ly:izat
Elotcrjcs’zto.’ Filep Miklos polgérnicstcr

Na ji irend t:irgYal :i sa:

1. Z:inka Kiizség Onkorm :inyza ta 2017. évi kiiltségvete’ sének t:i rgyal :i sa

Fileji Miklos ji olg:i rmester: A képviselo -testiilet februar 15-en miir targyalta a kiiltségvetést.
Akkor mar kideriilt, hogy a bevételek jelentosen csokkentek, hozzavetolegesen 100 millio
forinttal. Ezeket a csokkent tételeket ma az elozo testuleti ulésen elsorolta. A képviselo -
testiilet ugy dontott, hogy egy informalis beszélgetésen végigtargyalja a lehetséges
fejlesztéseket, egyeztetve a valos lehetoségekkel. Ez meg is tortént. A kiiltségvetés
atdolgoziisa ennek megfeleloen megtortént. A beruhazasi oldalon a kovetkezo fejlesztések
maradtak benne a kiiltségvetésben terv szinten.:

- Egy esetleges telekvasarl iis vagy a Telekom épiiletének megviisarlasa
- A Telepiilésszerkezeti Terv és Epitési Szabiilyzat, erre kotelezettség viillalasa van az

onkormanyzatnak
- Csapadékviz elvezetés erre is kotelezettség vallalasa van az iinkormanyzatnak

Rakoczi utcai jarda tervezési dija
71 -es ut alatti jarda tervezési dija

- Orvosi rendelo és parkolo tervezési dija
Kisebb utcak utburkolatanak felujitasa

- Iskola utca fejujitasa muszaki ellenori tevékenység kifizetése
Kiizlekedési tablak cseréje, potlasa

- Zankai kishajo kikoto tervezési dija
Informatikai eszkoz beszerzése (Falugondnoknak sziimitéigép)
Strandra eszkozbeszerzés

- Strandi belépteto rendszerhez szamitogép
- Strandi animacios ter kialakitasahoz tervezés dija

Strandi gyermek-animacios ter kialakitasa
Konyvtar eszkozbeszerzés

- Faluhaz melletti kisraktiir felujitasa
Ovoda vizesblokk feliijitasa
Digitalis térkép
ASP rendszer (ez piily:izati forrasbéil valosul meg)
Védonoi eszkozbeszerzés

Elmondja, hogy a strandi animacié›s kiiziisségi térre 30 millio forint tamogatasra szamithat az
onkormanyzat. Ha a 115 millio forintos csapadékviz elvezetésre a palyazati tiimogatast new
kapja meg az onkormanyzat, az Iskola mogotti teriiletre az Ifjusag és a Hegyalja utcara, ekkor
egy csokkentett miiszaki tartalommal, sajat forrasbol kell megoldania. Ismerteti a koltségvetés
fobb bevételi és kiadasi iisszegeit.

Péringer Antal kéjiviselti : Megkérdezi, mennyit kell hozziitenni a lekotott pénzeszkozbol a
koltségvetéshez?

Fileji Miklos polg:irmester: Véleménye szerint 100 millio forintos tartalékhoz kell
hozziinytilnia az onkormanyzatnak.
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Horv:i th Lajos kéjiviselo: A kiiltségvetés elozo valtozatabaii a miikodési hiany 30 iriillio
forint volt. Liitja, hogy a hiany le lett csokkentve mennyivel és mibol?

(Mcgérkczik Bohm Tamés képviselo, fgy a képvise lo -tcsliilc l 6 lagja jc lc n van.)

Fileji Miklos ji olg:i rmester: Minden intézmény kiiltségvetése csiikkentve lette éltalanosaii
10%-al.

Péringer Antal ké Jiviselti : Az Iskola utcai telek vagy épiilet vasarlast elhalasztana ebben az
évben. Ezt tegye az iinkormiinyzat tartalékba, és ha bejonnek a piilyazati pénzek, utana
valositsa meg a viisarlast.

Pe’ ringer Miklés képviselo: Ugy gondolja, ha a csapadékviz elvezetés piilyazatot megnyeri
az onkormanyzat, akkor a Rakoczi utcai jardat kellene megval éisitani.

B iinm Tann:is képviselo: Eszrevételezi, hogy az elozo kiiltségvetési tervezetben a Faluhaz
programjaira 5.136 eFt volt betervezve ez le lett csokkentve 4.000 eFt-ra.

Filep Miklos polg:i rmester: Az 1.200 eFt be van tervezve, de kulturalis tartalékba kGriilt.
Meg a programokat tisztazni kell.

Horv:ith Lajos kéjiviselti : Javasolja, hogy a 24 milliéis telekvas iirlast ne vegye ki az
onkormanyzat a koltségvetésbol. New kellene azonnal végrehajtani, de egyéb kondiciok
figyelembe vételével legyen meg a lehetoség a megvasarlasra.

Filcji Miklés polg:i rmester: A telekvasarlassal kapcsolatban elmondja, hogy az
onkormanyzat v:i11alt egy kotelezettséget, hogy Szekeres Karoly keramikus muvész
hagyatékat, amit felesége és fia felajanlott Zanka telepulésnek, azt az onkormanyzat elhelyezi.
Ez a te1ekv:isérlas akar a Telekom épiiletének megvasarlasa new dolt e1, még targyalasi
szakaszban sinks, csak az értékbecslés szakaszaban van.

Péringer Antal képviselo: Sok ingatlana van az onkormanyzatnak. a kiallitéi termet sajat
ingatlanan, a Hivatal alatti teriileten is felépithetné az onkormanyzat, igy megmaradna a 24
millio forint.

Luk:i cs Agnes jegyzii : Felhivja a képviselo -testiilet figyelmét, hogy mielott joviihagyjak a
koltségvetési rendeletet elotte még az adosagot keletkezteto iigyletekrol ke11 egy hatarozatot
j éiviihagyni.

Fileji Miklés ji olg:irmester: Az onkormanyzat new tervezett adosagot keletkezteto iigyletet.
Ugy gondolja, ezt jovahagyhatja a képviselo -testiilet.
Ken, aki ezzel egyet ért, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 6 igcn szavazattal, cllenszavazal és tartézkodés nélkiil elfogadja a
kovctkezo hatérozatot.

ti0/2017. (III. 14.) Z. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkorm:inyzata Képviselo-testiilete az Aht. 29/A §-ban foglaltak alapjan az
onkormiinyzat sajat bevételeinek, valamint a Stabilitasi tv. 3. § (1) bekezdése szerinti



adossagot keletkezteto iigyleteibol eredo fizctési kotelezettségeinek a koltségvetési évct
koveto harom évre viirhato osszegét az alabbiak szeriiit allapitja meg:

Sajat bevételek iisszege:
2017. 372.215.900,- Ft
2018. 151.645.000,- Ft
2019. 137.983.000,- Ft
2020. 129.336.300,- Ft

Adossagot keletkezteto iigyletekbol eredo fizetési kotelezettségek:
2017. 0,- Ft
2018. 0,- Ft
2019. 0,- Ft
2020. 0,- Ft

A megallapitott osszegek alapjan az Onkormanyzat megfelel a Stabilitasi torvény 10. § (5)
bekezdésében foglalt kovetelménynek, amely szerint:
, , A z onkorményzat adésségot keletkeztc tci iigylctbol szérmazé térgyévi osszcs fizetési
kotelezcttségc az adésségot keletkezlcto iigylet futamid£!jének végéfg cgyik cvbeu scan
haladhatja meg az onkorményzat adott évi sajét bevételeinek 50 ºX»-ét”

Adossagot keletkezteto iigyletekbol eredo fizetési kotelezettségekrol
ban
Kotelezettség 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év
Adossagot keletkezteto iigyletekbol 0 0 0 0
eredo fizetési kotelezettségek
Osszesen:

2. iiiull éklc t
Sajat beve" te1e1:rod adatok Ft-bait

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év
Kozhatalmi bevételek ( Helyi adéik ) 104.100.000 105.000.000 106.000.000 117.000.000
Onk. vagyon és vagyoni ért. j (yg 245.809.600 34. 133.700 19.256.700 0
értékesitésébol sziirmazo bevétel
(értékpapir kincstarjegy)
Onkormanyzati vagyon hasznositasabéil 12.306.300 12.511.300 12.726.300 12.336.300
szarmazo intézményi mukodési
bevételek (lakbér , bérleti dij stb)
Targyi eszkiiz értékesités (ingatlan, 10.000.000 0
telekértékesités)
Birsag potlék illeték bevételek
Osszesen:

l . melléklet
adatok Ft-

0 0 0 0
372.215.900 151.645.000 137.983.000 129.336.300

3. melléklet
Sajat bevételekrol és adossagot keletkezteto iigyletekbol szarmazéi fizetési kotelezettségek
kulonbségérol adatok Ft-ban
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Megncvezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év
Sajat bevétel 50 %-a 186.107.950 75.822.500 68.991.500 64.668.150
Adoss iigot keletkezteto iigyletbol 0 0 0 0
szarmazo fizetési kotelezettség
Sajat bevétel 50 %-a és az adossagot 186. 107.950 75.822.500 68.991.500 64.668.150
keletkezteto iigyletekbol szarmazo
fizetési kotelezettségek kiilonbsége

Fileji Miklés polg:i rmester: Elmondja, hogy a bolcsode 12 fos, jelenleg 3 fo zankai gyermek
jar a bolcsodébe. A koltségvetés szerint 6 millio forintot kell pluszba a bolcsode
inukodtetéséhez hozzatenni. A biilcsodébe 5 révfiilopi, 2 tagyoiii, és 1 abialiamhegyi gyeriri ek
jar. Ugy gondolja, hogy ezt tartosan new kellene Zanka onkormanyzatanak finanszirozni. A
jogszabalyi eloiras szerint, amennyiben a gyermek 10 napnal tobbet hianyzik, arra a honapra a
feladatfinansziroziist new lehet leigényelni. Véleménye szerint azon onkormanyzatoknak,
akiknek a gyermekei ide jarnak a tobbletfinansziroziist kérje meg Zanka Onkormanyzata.
Amennyiben ezt new tudjak megadni, akkor az ennél kisebb bolcsodei fokozatra a mini
bolcsode kialakitasara térjenek at szeptembertol. Arrol kell donteni, hogy azoktol az
onkormanyzatoktol, akiktol jarnak ide gyermekek a rajuk eso plusz finanszirozast
kezdeményezi megkérni Zanka Kozség Onkormanyzata.

Horv:ith Lajos ke’ pviselii : Az a kérése a vezeto éivonohoz, vegye figyelembe a bolcsodei
felvételkor, hogy a beiskoliizasi korzet gyermekeit vegye fel elsosorban.

Fileji Miklos ji olg:irmester: Kéri, aki egyet ért azzal, hogy Zanka Onkormanyzatanak
kezdeményezésére az ilyen tartalmu levelet a torvényi indoklassal egyiitt elkiildjék az érintett
onkormanyzatoknak, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — clfogadta a
I v«/kcz hatérozatot.

61/2017. (III. 14.) Z. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete, a
Zanka és Térsége Oktatasi Intézményi Tiirsulas — mint
fenntarto - tagj a, egyet ért a Kétnyelvii Német
Nemzetiségi Ovoda-Bolcsode (8251 Zanka Iskola u . 4.)
intézményben - az alapito okiratban foglaltaknak
megfelelo gyermekek bolcsodei felvételével — melynek
5eltétele illetve elci’5eltétele 2017. évtol kezdodoen a
gyermek laké›helye szerinti telepiilési onkormanyzattal
kotott ellatasi szerzodés és az allami tiimogatason feliili,
gyermeklétszam aranyos finanszirozas megfizetése.
Megbizza a polgarmestert, hogy a Zanka és Térsége
Oktatasi Intézményi T:irsulas utjan a dontésrol az érintett
onkormanyzatokat tajékoztassa és az ellatasi szerzodést a
fenti feltételekkel irja a1a.
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Filcji Miklos ji olg:i rmester: Megkérdezi, van -e tovabbi javaslat, kéidés a 2017. évi
koltségvetéssel kapcsolatban? Mivel new volt hozzaszolas kéri, aki a 2017. évi koltségvetést
elfogadja 637.630.360 Ft bevételi, valamint 637.630.360,-Ft kiadasi fo iisszeggel elfogadja,
szavazzon.

A Kéfiviscl½-testiilet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — mcgalkotta a
kovctkczo rcndclctét .’

3/2017. (III.28.) iinkorm :inyza ti RENDELET

Ziinka Kozség Onkormiinyzata Képviselo -testiilcte az
allamhaztartasrol szoléi 2011. évi CXCV. tiirvéiiy 24. §-
aban meghatarozott feladatkorében eljarva Ziinka K‹izség
Onkormanyzata 2017. évi koltségvetésérol eloterjesztett
rendelet-tervezetet elfogadja és 3/2017. (III. 28.) szamon
rendeletei kozé iktatja.

2. Z:inka Kiizség Onkorm :inyzata 2017. évi kiizbeszcrze’ si és beszérEesi tcrve

Fileji Miklés ji olg:i rmester: A csapadékviz elvezetés palyazati dontését még new ismeri az
onkormanyzat, igy jelenlegi tervek szerint kozbcszerzésre kotelezett fejlesztési elképzelés
nincs.
A beszerzési tervet viszont j éiv:ihagyta a képviselo -testiilet. A j éivahagyott fejlesztési terveket
az ajanlatkéréssel inditani ke11.

Utcanév tablak és intézmény jelzo tablék
(Javasolja, hogy a kovetkezo testuleti iilésre tegyenek a képviselok javaslatot a
kivitelezokre)

- Faluhaz kisraktar kivitelezése
(Javasolja, hogy a kovetkezo testuleti iilésre tegyenek a képviselok javaslatot a
kivitelezokre)
Strandi szamitéigép beszerzés
Tisztitéiszerre arajanlat bekérés
Viragpalantakra arajanlat bekérés

Ken, hogy a felsorolt beszerzésekre két héten beliil a képviselok tegyenek javaslatot.

Luk:ics Agnes jegyzo: Javasolja, hogy a kozbeszerzési tervrol hozzon nemleges dontést a
képviselo -testiilet. Amennyiben olyan fejlesztésre keriilne sor, ami indokoltta teszi,
modosithato év kozben a kiizbeszerzési terv.

Fileji Miklés Ji olg:irmester: Ken, hogy a képviselo -testiilet hozza meg a kozbeszerzési tervre
voiiatkozo nemleges dontését.

A KC]9visclo -tcstiilct 6 fgeu szavazattal, - cllcnszavazat és tartézkodés nélkiil — clfogadta a
kovctkczo hatérozatot.

62/2017. (III. 14.) Z. ii nkorm :i nyza ti II A T A R O Z A T
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Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete a
kozbeszerzésekrol széi lo 2015. évi CXLIII. torvény 42 .§-
a alapjan az Onkormanyzat, mint ajanlatkéro altal 2017.
évben lefolytatandéi kozbeszerzési eljariisok éves tervét
nemleges megj eloléssel jovaliagyja.
Megbizza a polgarmestert és a jegyzot, hogy az
esetlegesen kiizbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruhazasokat kisérjék figyeleminel.

Hatarido: folyamatos
Felelos: polgarmester, jegyzo

3. Z:inka kiizség 2017. évi kultur:ilis ji rogramterve

Fileji Miklos polg:i rmester: Kéri, iiljiin ossze az Ugyrendi és I€ulturalis Bizottsag, targyalja
meg és tegyen javaslatot a kulturalis programtervre és a civil szervezetek tamogatiisara
vonatkozéian.

B iihm Tann:is kéjiviselii : Az a kérése, minél elobb tartsak meg az iilést, inert siirgos lenne a
dontés.

4. Strandi fejlesztés

Filep Miklos ji olg:irmester: Elmondja, hogy az iinkormanyzat kap 30 millio forint
strandfejlesztési tamogatast. Arrol ke11 dontenie a képviselo-testiiletnek, hogy ezen palyazati
osszeg keretén beliil kivanja megvalositani a strand teriiletén a strandi animacios teret.

A Képviselo-testiilet 6 igen szavazattal, - ellcnszavazat és tartézkodés nélkiil — elfogadta a
kovetkezo hatérozatot.’

63/2017. (III. 14.) Z. ii nkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Zanka Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete a
Balatoni strandok fejlesztési palyazatiin elnyerheto
tamogatas felhasznalasaval kivanja megvaléisitani a
strandi gyermek-animaciéi s és foglalkoztato kii zosségi ter
fejlesztést.
Megbizza a polgarmestert, hogy a palyazat elokészitése
és megvalositasa érdekében a sziikséges intézkedéseket
tegye meg.

Hatarido: 2017. aprilis 1.
Felelos: polgarmester

5. Onkorm :inyzati fejlesztési p:ily:izat
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Fileji Miklos ji olg:i rmestcr: Ovoda fejlcsztésre jelent ineg palyazat. Megkéri Péringer
Miklost tiijékoztassa a testiiletet a palyazatrol.

Péringer Miklos kéjiviselii : Az ovoda fejlesztésére lehet palyazni 30 millio forint értékbeii .
Zanka adoero képessége miatt 7 5 0 -os tamogatasba részesiilne. A tamogatast vizesblokk
fejujitasra, fiitéskorszerusitésre és hoszigetelésre hasznalhatja fel. A palyazat benytijtasi ideje
2017. majus 2.
Ismerteti a benytijt iishoz sziiksGges dokumentumokat.

Fileji Miklos jiolg:i rmester: Elmondja, hogy bekér harom arajanlatot a palyiizat iriisra és a
legkedvezobb ajanlattevot megbizza a palyazat niegirasara.
Kéri, aki a piilyazat beadasaval egyet ért, szavazzon.

A Képviselo-tesliilet 6 igen szavazattal, - cllenszavazat és tartézkodés nélkiil — elfogadta a
kovetkezo hatarozatot.

64/2017. (III. 14.) Z. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A

Ziinka Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testiilete az
Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztési
tamogatasra, azon belul ovodafejlesztésre paly:izatot kivan
benyiijtani.
Megbizza a polgarmestert, hogy a p iilyiizatirasra kérjen be
araj iinlatokat.

Hatarido: 2017. marcius 31.
Felelos: polgarmester

Mivel tobb hozzaszéilas, észrevétel new hangzott e1, Filep Miklos polgarmester a nyilvanos
iilést 16,12 orakor bezarta.

Filep Miklés
polgarmester

Kmft.

L u k :i c s Agnes
jegyzo


