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Lakosság részérőlmegi elent:
Vásony

Sándor

ingatlan-tulajdonos

Fitep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti

Zánka Község Önkormányzatlnak nyilvá-

nos képviselő-testületi ülésénmegjelent Képviselőtársait, Iegyző Asszonyt.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület hatérozatképes, mivel 5 foből 5 tag jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja az utolsó pontokkal kiegészíteni a meghívóban foglaltakat.

Napirend:

1. Zánkaktizség Helyi ÉpítésiSzabá|yzatának módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
2. A községi strand rendjéről és belépődíjairól szólrí önkormányzati
Előterjesztő: Filep Mikiós polgármester
3, Y áltoztatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendelet-te rv ezet
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester
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4. Pá|yázat benyújtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásra
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Vegyes

lSy"X

- Utépítésműszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlat
- Strandi takarításra vonatkoző aján|at
- Strandi villamos há|őzat-fejlesztésre vonatkozó ajánlat
- Strandra telepíthető fotóstandra vonatkoző ajánlat
- Strandi bérleménnyelkapcsolatos kérelem
- A Zánka 1054148 hrsz-ú építésitelek kedvezményes értékesítése
- Nyári napközis tábor szervezése
- Hegyaljakőz aszfa|tozására vonatkozó kérelem
- BalatonfürediTöbbcélú Társulás megállapodásánakmódosítása.
- Borné Szabó Erika kérelme
- BüÍi KKT kérelme
- Faluház tetőszerkezetének megerősítésenapelemes rendszerhez
- IvECo autóbusz értékesítése

Filep Miklós polgármester: Kéri, hogy aki az ismertetett napirendekkel egyetért, kézfe|Íartással szavazzofI.

A Képviselő-testiilet 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodds nélkiil _ az elhangzott
n

apir en di

p o nto

kat elfo g adj a.

NAPIREND TÁRGYLÁs,I
1.

Zánka község Helyi EpítésiSzabá|yzatának módosítása

Filep Miklós polgármester: A rendelet tervezetet minden képviselő megkapta, gyakorlatilag
azok a vá|toztatások vannak, amit a Képviselő-testület jóváhagyott csak jelen állapotában a
hatósági egyeztetések és a fbépítészetivéleményrendelkezésre ál1, tehát jóváhagyásrakész
állapotban van. Nem ismerteti éIőszőban, mert ezt több fordulóban tárgyalta a testi'ilet. A jóváhagyás testtileti batározatnak megfelelően készült eI és az egyeztetések is ennek megfelelően zaj|ottak le. Kérdezi Németh Ferenc tervezőt, hogy kíván-e kiegészítésttenni hozzá.

Németh Ferenc építésztelepüléstervezőz Nem kívánt kiegészítésttenni.

Filep Miklós polgármester: Kerdezi, kinek van kérdésearendezési tervelkapcsolatban.

Varga Zo|tán alpolgármester: Kérdéseaz, hogy milyen fejlesztést képzel el a területen

a

tulajdonos?

Mohay-Vaszury Tamás ZANKAZEN Kft képviseletében:Kereskedelmi szálláshely érté-

kesítéstszeretnének folytatni.

Varga Zo|tán alpolgármester: Milyen időponttal kezdődően?
Mohay_Vaszary Tamás

ztNxlzEN Kft

nának. Nagy valószínűséggel ajövő

képviseletében: A benhazás végeztévelindulévi szezonnal kezdenék.
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Varga Zoltán alpolgármester: Első ütemben az apartmanhtnakat működtetnék és később a
nagy épületet, aminek a magassága7,5 m?

zLNl<lzEN Kft képviseletében: Ezeken a területeken, ahol a
beépítésimagasság 7,5 m két szintes apartman házak épülnek' Egybefuggően nagy épületeket
nem építenek.
Mohay-Vaszary Tamás

Varga Zoltán alpolgármester: Ésa kisebb lapos
Mohay-Vaszary Tamás

znNruzEN Kft.

tetejű építmények?

képviseletében: Azok megépülnek.

Filep Miklós polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Amennyiben több kérdés'vélemény, javaslat nincs, szavazásta teszi fel, hogy aki a kőmyezetvizsgálat kidolgozását nem
tartj a szükségesnek, kézfe|tartássa| szav azzon.
A Képviselő-testüIet 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a következő határozatot:
8812014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testül ete 2014.
június 30-i hatállyal megállapítja az egyes tervek' illetve
programok környezeti vizsgálatálről szóló 212005. (I. 11.)
Korm. rendelet (továbbiakban R.) 4. $ (5) bekezdésében
biztosított feladatköréb en Zánka község településrendezési
eszköz módosításához kidolgozott indokok alapján nem
tartja szükségesnek a környezeti vizsgáIat kidolgozását.
Ezze|a döntéssel minden a R. 3. mellékletébenmegadott
egyeztetó szerv a R. 4. $ (4) bekezdése alapján megkÍildött
indoklással egyet értett.
A döntésről a R. 5. $ (3) bekezdése szerirrt értesülnek a
bevont környezet védelméértfelelős szerv ezetek.

Határidő:
Felelős:

azonna|

polgármester'önkormátyzatifőepítész

Filep Mikós polgármester: Kéri, aki a Településszerkezeti terv módosítását elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a következő határozatot:

89l20I4. (v.28.) Z. önkormányzati

HATAROZAT

Záttka Község Önkormányzata Képviselő-testület e 20I 4.
június 30-i hatállyal megállapítja az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évíLXXVilI. törvény
6. $ (1) bekezdésében és a 9/B $ (2) bekezdés a) pontjában
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biztosított feladatköréb en Zétrtka község településsz erkezeti tervét és leírását.
A településszerkezeti terv és leírás jelen határozat mellékletei.
1. melléklet: Zéntka településszerkezeti terve módosított
M 1:10 000 tervlap

Fitep Mikós polgármester: Kéri, aki a Helyi ÉpítésiSzabá|yzat rendelet módosítását elfogadja, szavazzorl.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ elftgadta a
következő

rendeletet:

1112014"

(VI. 11.) Z.

önkormányzati RENDELET
Zátlka Köz s é g Önkorm án yz ata Képvis el ő - testtil e te Z áttka
község Helyi ÉpítésiSzabáIyzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 312008. (VII. 1.) önkormányzatt rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és
1ll20l4 (VI. 1 1') szám alatt rendeletei közé iktatja.

2. Akőzségi strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati

Varga Zo|tán alpolgármester: Ma strandbejáráson volt

rendelet módosítása

a Képviselő-testület és megtekintette

a strandon folyó fejlesztéseket.

Lukács Ágnes jegyzőz Egy kiegészitéstszeretne tenni az előterjesztéshez. Egy módosítást
javasol átvezetni a rendeletben tekintettel arra, hogy online pénztárgépeket kell alkalmazni a

strandon, és eddig a kedvezményes strandbérletek értékesítésea hivatalban tör1ént, ennek a
pénztárgépben való rógzítése nem történhet most már külön. Mivel egy pénztárgép van egyegy kasszánál nem érdemes többet üzemben tartani, arta Íeszjavaslatot, hogy a strandon készüljenek el a kedvezményes bérletek is. A rendelet szövegében a hivatal volt nevesítve, mint
szervezet, ezt javasolja módosítani a strandi pénztí.rra. Erről szól a módosított előterjesztés.

Péringer Antal képviselő: A strandrendelet módosításához lenne egy olyan javaslata' hogy
aki a strand szolgáItatásait nem veszi igénybe, de a mellékhelyiséget szeretné haszná|ni az
e1lenszolgáltatás fej ében megtehesse.

Azt javasolja, hogy a rendeletben biztosítsa a testület ennek lehetőséget' oly módon, hogy
tkár egy 500,-Ft-os belépéstbiztosítson % őra időtartamra és mikor a vendég visszajön, akkor
400,-Ft-ot visszakap és kap egy 100,-Ft-ról szóló nyugtát.

Filep Miklós polgármester: A strandbejáráson ez a kérdésfelmerült és támogatta minden
képviselő. Javasolja, hogy ezzel egészítse ki a testület a rendeletet. Arra kéri a jegyző Asz-

szonyt, hogy a pénzügyes kollégával ennek a törvényes megoldását keressék meg. 500,-Ft-os
belépő, % őra tartőzkodási idő és 10O,-Ft-ről szőlő nyugta. A rendelet ennek megfelelően kerülne kihirdetésre' hogy megfeleljen a jogszabá|yi előírásoknak.
Kéri, aki a strandrendelet módosításával az eÍőbb elhangzottaknak megfelelően a Péringer
Antal képviselő általjavasolt kiegészítésselegytitt egyet ért, szavazzon.

'"7r.-,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - elftgadta a
l<jv

e

tkez ő r e ndel

e te t:

12l20l4. (vL 11")Z.

önkormányzati RENDELET
Záttka Község Önkormán yzata Képviselő-testülete a községi strand rendjéről és belépődíjairól szólő 712011. (V.
15.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett
rendelet-tervezetet elfogadja és I2l20I4. (VI. 1 1.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3. Y á|toztatási tilalom elrend elés ére von atkozó ren

d ele

t_terv ezet

Fitep Miklós polgármester: A volt barackos részre vonatkozó területről van sző. Mikor építési szándék jelentkezett, akkor a képviselő-testiilet előzetesen jelezte,hogy az építésiszándékkal egyet ért, de mivel Zánka egy1k beérkezésipontja, ezért szeretné szabáIyozni,ltogy
milyen építményeklesznek és azok hogyan helyezhetóek el. Ez az előterjesztós erről szól.
Kérdezí, kinek van kérdése az előtefiesztéssel kapcsolatban.

Vásony Sándor tulajdonos: Szentantalfai lakos,, 1995 őta él ezen a kömyéken. A terveivel

összefiigg, hogy Zánka megjelenésében igényességébenmegfelelő szintet hozzon. Semmi kép
nem szeretné, hogy az itt lakő emberek érzékenységétbántsa. Informálódott a Helyi Építési
Szabá|yzatről és a Balaton Törvényről, ennek megfelelően gondolta kialakítani az e|képzeléseit. Aggálya, hogy 3 éves határidő van aZ anyagban megemlítve. Nem tud 3 évet vámi az
elképzeléseivel.Szeretné az elkepzeléseit még életében megvalósítani. Érti,hogy a képviselőtesttilet fél attól, hogy egy olyan épület epül majd fel' amit nem szeret.'". Ő meg attól fél,
hogy egy olyan rendezési terv születik meg, ami ellehetetleníti az egész vállalkozását. Javasolja, hogy a rendelet alkotást a képviselő-testiilet halassza el augusztusra. Ebben az esetben
elő tudja terjeszteni, hogy mit szeretne, akkor, ha bármilyen módosításra szükség lenne azon a
területen, annak költségét váIIalná. Másik javaslata, amennyiben ezt nem tudja elfogadni a
képviselő-testtilet, akkor a 3 évet 2014. december végéretl,lzze ki a rendeletbe. A harmadik
javaslata, hogy a képviselő-testiilet adjon valami konkrét információt arrő|, hogy milyen feltételek és keretek között történjen az építkezés.

Filep Miklós polgármester: Kozlri,ltogy ez a 3 év nem a testiileti ltatározat, hanem egy jogszabályi hivatkozás. Korlátozni nem akarja testíilet' A Balaton Törvén5mek és minden hatá-

lyos jogszabálynak megfelelő építménynyilvánvalóan engedélyezéisre fog kertilni . A tervező
fogja meghatározni a beépítésivonalat, hogy milyen tömegű és formájú épület építhető. Nem
akarják megakadál yozri, hogy szándékainak megfelelően építsen.

Péringer Antal képviselő: Próbálják meg ezt az időt minél rövidebbre szorítani, hogy a vállalkozőt ne akadályozzék. Az az önkormányzatnak is érdeke, hogy a vá|lalkozás minél előbb

beinduljon, mert az önkormányzatnak ebből adóbevétele van. Javasolja, hogy minél rövidebb
határidőt határozzon meg a képviselő-testíilet.

Gyuláné képviselő: A képviselő-testtilet pozitivan áIIt ehhez a kérdóshez és örültek,
hogy ezt a sík területet valamilyen használható dologgá alakítják Az olvasata szerint nem 3

Török

évet akar a képviselő-testület, hanem legfeljebb 3 évet'

,'

-,i
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Filep Miklós polgármester: Nem céljaazönkormányzatnak

a3 év.

Varga Zo|tán alpolgármester: Javasolja elfogadni a tewezői ajánlatot. A képviselő_testület
jó szándékkal van ezzel a területtel kapcsolatban. Nem tart attól, hogy 3 év lesz a végső határidő.

Fitep Mikltís p olgárm ester : Kérde zi

v an- e további hozzászőIás?

Németh Balázs főépítészzAkkor indulhat az eljárás,Ila a tervezővel a szerződés megkötteA minimális eljárási idő 5-ó hónap. A változtatási tilalom elrendelésének alapfeltétele a
tervezési szerzőőés. Kért be a képviselő-testtilet tervezési ajánlatot, tervező cégeket keresett,
ilietve referenciákat kért be. A képviselő-testtilet döntése az volt, hogy a Völgyzugoly Mű_
helytől ker arajánlatot, ahol is pontosítva lett a tervezési feladat és a tervezési díj' amit javasol
tett.

elfogadásra"

Filep Miklós polgármester: Kérdezí, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése.Mivel
nem volt' javasolja először az előterjesztésnek megfelelően atewezői ajánlat elfogadását.
Kéri, aki ezzel egyet érrkézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodíts nélkÍjl- meghozta a kovetkező hatórozatot:

90l20l4. (v.2s.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

Zfutka Község onkormányzata Képviselő_testtilete a
Völgyzrrgoly Műhely Kft. (2083 Sol5rmár, Bimbó u.20.
adőszám: 13634333-2-13, képviseli: Ferik Tünde ügyvezetó igazgatő) által Zánka község településrendezésieszközeinek módosítására (71. sz. foközlekedési út - belterület - 7313. j. mellékútáltalhatÍtrolt terület módosítása, a
mezőgazdasági övezeten belül' beépítésiparaméterek
megváItoztatásáva|, építésihely meghatározásával) benyujtott 8 00. 000. -Ft+ÁFA ö s szegű ár aj ánlatát el fo gadj a.

Megbízza a polgármestert, hogy atervezési szerződést irja
alá.

Határidő:
Felelős:

z)I4.június 30.
polgármester

Filep Miklós polgármester: Javasolja' hogy az előterjesztésnek megfelelően a váItoztatási

tilalom elrendelésérevonatkozó rendeletet fogadja el a Képviselő-testtilet.
A j avaslath o z tov ábbi kérdés,észrevételnem hangzott el.
Kéri, aki a rendelet-tervezettel egyet ért, szayazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélktil - elfogadta a
kovetkező rendeletet:
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1312014.(VI. 11.) Z.

tinkormányzati

RENDE

t

ET

Zárka Község Önkormányzata Ké.pviselő-testtilete a változtatási tilalom elrendeléséről előterjesztett rendelettervezetet elfogadja és I3l2014. (VI' 11" számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4.Pá|yázat benyűjtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásra

Filep Miklós polgármester: Megjelent kétpályázata

a Balaton Fejlesztési Tanácsnak.
egy zöldterület fejlesztés' eÍTe nempályázhatnak a feltételek biánya miatt' A másik
egy rendezvény pályázat, amely balatoni nagy rendezvényekre szól. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testíilet aHalásznapokra és a Borhétre nyújtsa be apályázatot.500 eFt minimum és 1.000 eFt maximumot lehet apá|yénaton nyerni.
Kéri, aki a pályéuat benffi tásával egyet ért szavazzon.

Az egylk

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodós nélkül - meghozta a következő határozatot:

91l20t4. (v.28.) Z. iinkormányzati

HATÁROZAT

Zfutka Község Önkormán yzata Képviselő-testi.ilete részt
VeSZ a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett a
Balaton Kiemelt Üdtilőkörzet rendezvényeinek
támogatásátra kiírt páIyázaton a 2014. július 19
augusztus 2.között megrendezésre került Halásznapok és
Borhét rendezvénnyel.
A projekt összköltsége: 2.803.805.- Ft
Az igényelt támogatás összege 30 oÁ: 84 1 . 1 4 1 .- Ft
Az önerő összege: 1.962.664,-Ft

A

Képviselő-testület kötelezettséget vá11a1, hogy a
rendezvény megvalósításához szükséges I.962.664,- Ft
önerőt a 2014. évi költségvetésében a közművelődési
szakfeladaton biztosítj a.

A

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a

pályázatot nyújtsa be.

Hatándő:
Felelős:

z}I4.június 10'
polgrírmester

VEGYES Ücynx:
Útop ites műszaki ellen ő rzés ére vo natko

ző aján|at

"4r,
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Filep Miklrís polgármester: A sikeres kózbeszerzést követően aláírta a Via Vomito Kft.

nyertes céggel az iskola melletti lakótelep útjanak aszfaltozására vonatkozőkivite|ezési szerződést, valamint a temető parkoló és út, illetve a hegyi út, ami a Hegyestű foldút nyomvona_
lénak rendezéséreés a csapadók víz elvezetésérevonatkozik, valamint a Vérkútiút megsülylyedt felületének helyreállítására vonatkozlk. Ez olyan nagyságrendű feladat, amit egy műszaki ellenőrre kell bízni. Erre vonatkozőan a VeszprémBer Zrt-től kért ára1ánlatot a jeeYzo
Asszony. A VeszprémBer Zrt. nettó 150 eFt-os árajánlatot tett.
Ezt nagy on méltányo sn ak taláIj a.

Péringer Antal képviselő: Kerdezi, van-e a kivitelezési szerződésben olyan szankció, amelyet rossz munka esetén tudnak alkalmazni.

Lukács Ágnes jegyzőz Vannak garanciák beépítve akivitelezési szerződésbe Pl: a határidők
be nem tartása esetén 50 eFt/nap késedelmi kötbér, és biztosítékot kell utalnia a válla|kozőnak, ehhez megadták az önkormányzat számlaszétmát. Azt gondolja kellő alapossággal behiztosításra került, hogy akár minőségi akár időbeni problémák esetén élni tudjon a jogszabályból adódó lehetőségeivel az önkormányzat

Filep Miklós polgármester: Javasolja
Kéri, aki ezzel egyet ért szavazzott.

a

és a javÍra érvényesítseazokat.

műszaki ellenőri ajánlat elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkÍil- meghozta a koveíkező határozatot.'
92/2014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

Zfutka Község onkormányzata

Képviselő-testülete
megbizza a VeszprémBer Zrt-t (8200 Veszprém' Radnóti
tér 2lA, képviseli: Hellebrandt Ferenc), hogy végezze eI az
Útépítések,útfelújításokZánka község területén táreyil
kőzbeszerzési eljárásban órintett 3 részfeladatra
vonatozóan a kivitelezési munkák műszaki el\enőrzését az
aján\atában szereplő 150.000.-Ft+ÁFA összegú díj
ellenében.
A Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a
műszaki ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés
aláirására.

Hatái'dő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Strandi takarításra vonatkozó ajánlat
Filep Miklós polgármester: Mivel nem találtak takarító szemé|yzetet a vizesblokkok takantásÍra ezért kert egy Ítrajánlatot, attól a cégfőI, akik a {ruly, évben este 18 órától 24 őráig
tartó vizesb1okk ügyeletet és nyitva tartást is vállaltak. ok a melléklet szerinti árajánlatot tették. Az ajádat két dolgozó berét a takantő eszközöket és a tisztítószereket tartalmazza. Javasolja, hogy a képviselő-testtilet az előterjesztésnek megfelelően fogadja e| az ajánlatot.
Kéri, aki ezzel egyet ért kézfeltartással szav azzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nétkül _ meghozta a következő határozatot:
93t2014. (v" 28.) Z.

önkormányzati IIATÁROZAT

Zárka Község onkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a Kozma Clean-R Kft. (8200 Veszprém, Gábor
Aron u. l/B, képviseli: Kozma Dávid ügyvezető), hogy
végezze el a Zánka községi strand vizesblokkjainak
takaútását két fovel a strand üzemeltetési idejében, az
aján7atában szereplő 47 4.aO}.-Ft+ÁFA összegíÍ takarítási
dij, valamint

72.500.-Ft+ÁFA összegű anyag

és

takantő eszköz költs ég ell enében.

A

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szolgá|tatásra vonatko ző szerző dés aláir ásár a.

Ilaténdő:
Felelős:
Strandi villamo

s_h

azonnal
polgármester

áiőzat fej lesztés ére vonatko ző ajánlat

Filep Miklós polgármester: Az elmúlt évben az önkormányzat elkészítette a Borhétre az ott
felállított boros pavilonoknak védőcsőben az energia ellátására szolgáló egyfazísu villanybekötéSt, de ez kevésnek bizonyult. Mikor minden hutő egyszerre üzemelt és a színpad is meg
volt világíwabizony volt, mikor lecsapta a biztosítékot.A művelődésszervezők javaslatának
megfelelően Sólyom Gyula kért egy áraján|atotháIőzat bővítésre. Úgy gondolja, hogy most
mát a végleges megoldást kell megkeresni. Javasolja, bogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület a mellékletben szereplő teljesítménnyel2 x 32 A-ral.
Varga Zo|tán alpolgármester: Most már megtalálták a nagy sátor végleges helyét, így odavezethető véglegesen az áram. A javaslattal egyet ért.
Filep Miklós polgármester: Kéri, aki ahéúőzat bővítést a2 x32 A mértékbenés az árajánlatot elfogadj a, szayazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a koverkező halározatol:
94t2014. (V.28.) Z.

iinkormányzati HATÁROZAT

Zfu'ka Község onkormányzata

Képviselő-testtilete
szükségesnek lartsa a községi strand mellett Íartott
rendezvények biztonságos villamos energia ellátása
érdekébena háIőzat teljesítményénekbővítését'

Megbizza a polgármestert, hogy a közműszolgáltatótól

rendelje meg a bekért bruttó 402.142.-Ft összegtí árajánlat
alapját 2x32 A teljesítmény növelését.

,r)
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Határidő:
Felelős:

azottnal
po1gármester

Strandra telepíthető fotóstandra vonatkozó ajánlat
Filep MÍklós polgármester: Egy fotós jelentkezett,hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően strandfotókat szeretne készíteni, amennyiben igény van rá. ilyen szolgáItatása még nern
volt a községi strandnak. Javasolja, adja meg a képviselő-testtilet szátmána a lehetőséget. A

bérleti díjat kellene még megbeszélnt. 20 eFt/Itő bérleti díjat javasol.

Horváth Lajos képviselő: Tulajdonképpen csak áram igénye van.
Péringer Antal képviselő: Azért ájékozőőrlt kellene, mennyi az

áratrt igénye és annak meg-

felelően dönteni a bérleti díjról.

Filep Miklós polgármester: Amennyiben l-2 eEt az áram igónye' javasolja a 20 eFt/lró bérleti díjat, ha ennél nagyságrendekben több, akkor emelnek a bérleti díjon.

Varga Zo|tán alpolgármester: 9 eFt-ért lehet venni egy egyszeni árammérőt.

zo ertnabérleti díj mellett és megkérik Sólyom
Gyulát szetezzebe az áramrrterőt, azzal pedig mérhetik a felhasznált áram mennyiségét.
Kéri, aki egyet ért azzal, hogy a fenyképész a strandon végezhesse a hivatását a felsorolt feltételekkel kéri szav azzon.
Filep Miklós polgármester: Maradjanak a

A Képviselőlestület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a kovetkező hatórozatot:

95l20l4. (v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

Zfutka Község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
Pordan Digital Alfa Pix Kft. (8600 Siófok, Szűcs u. 4.
képviseli: Tőth Lászlő ijzletág vezető) kérelme alapján
területbérleti lehetőséget biztosít a községi strandon a
2014. évi szezon idejére strandfotózás szolgáltatás
elvégzéséhez havi 20.000.-Ft+ÁpA bérleti dj megfizetése

ellenében.
S züks é gesnek tartj a a szolgáItatáslto z i génybevett vill amo s
energia méréséhezműszer beszerzését.
l|i/sgbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről
értesítse,a bérleti szerződést irja alá és a mérőműszer
beszerzéseről a falugondnok útj án gondoskodj on.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

,r"-1.
',1"

L1

Strandi tlérleménnyelkapcsolatos kórelem
Filep Miklós polgármester: Horváthné Antal Szilvia kérelmet adott be az eddigi strand ABC
üzemeltetését szeretné megváltoztatni újság, édesség,jégkrém,sör, bor, üdítő, gombócos fagyi árusításra. Tehát büfé jelleggé szeretné átalakitani ezt a jelenleg strandi ABC-ként működő létesítménfi.
A strandbejárás alkalmáva| az az egységes állásfoglalás alakult ki a képviselő-testületben,
hogy az építményengedélyezése idején is egyértelműen strandi ABC-re adta ki az engedélyt
az önkormátyzat és figyelembe véve' hogy jelenleg is 9 ilyen jellegti büfé van a strandon,
melyek ilyen termékeket árulnak, ezen indokok alapján nem javasolja a testületnek, hogy ezt a
kérelmet támogassa.
Kérdezi, van- e ezzel kap cso atb an más vél em ény v agy kérdés.
1

Péringer Antal képviselő: Véleménye szerint, csak a gombócos fagyira szeretné kibővíteni
az árusítást.

Filep Miklós polgármester: A beadványban szerepel, hogy szeretné megszüntetni a tej és a
kenyér árusítását. Ugy értelmezte a kérelme, hogy ez most büfére vonatkozna. Szeszesital stb.
eddig is volt, de csak uzletí eladásra, palackozva. Ha gombócos fagyira vonatkozik a kérelem,
akkor fogalmazzon úgy a testtilet egy egyértelmű határozatbary hogy továbbra is strandi
ABC-ként működjön, a gombócos fagyihoz nem járul hozzá a képviselő-testület' Azúzletben
az eddigiekhez hasonlóan újságot, édességet,palackozott italokat, jégkrémet továbbra is lehet
árusítani, de nem kitelepülve asztalokkal, székekkel, poharakkal, hanem továbbra is ABCként iizemeltetve'
Kéri, aki ezze| egyet &tkézfeltartással szavazzon.
A Képviselő1estület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkul - meghozta a következő határozatot:

96l20l4.(v.

28.) Z. önkorm

ányzati HATÁROZAT

Zfutka Község Önkormányzata Képviselő-testÍilete
Horváthné Antal Szilvia 8252 Balatonszepezd,

Gesztenyesor u. 11. sz. alatti lakos bérlő kérelme aIap1án
nem járul hozzá a kérelmező által bérelt területen strandi
ABC kiskereskedelmi izlet büfe üzletkörré történő
módosításához.
Az üzletben az eddigiekhez hasonlóan forgalmazott'
csomagolt élelmiszerek, termékek kiskereskedelmi
árusítását tétmogatja, azok helyben fogyasztással történő
árusításáho Z nem j árut bozzá.
Megbízza a polgármestert' hogy a kérelmezőt a döntésről
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2014.június 15.
po1gármester

AZánka t054I48 hrsz-ú építésitelek kedvezményes értékesítése
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Filep Miklós polgármesterz Az elmúlt testületi ülésen döntöttek arról, hogy a

1054148 hrsz_ú
számű ingatlant Pádár Tamás részerc értékesítik.Pádár Tamás a kedvezmények köZül írásban

felsorolta, hogy milyen kedvezményekben részesülhet az Önkormányzati rendeletben foglaltak közül' A beadvány alap1an 1"911.600,-Ft + 516.133,-Ft Ár'R erteten jogosult megvásárcLni az ingatlant.
Kéri, akí ezzel egyet ért szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkadós nélkül - meghozta a kóvetkező hatórozatot:

97/2014" (v" 28.) Z.

iinkormányzati HATÁROZAT
Zánka Köz s é g Önko rmán yz atának Képvi sel ő - te stül ete P ádár Tamás 825I Zánka, I{úság túja 63. sz. alatti lakos kérelme alap1an részére60%-os mértékűkedvezménnyel értékesítia Zánka l054l48 hrsz-ú 1062 m2 nagyságú beépítetlen területet lakőház építésecéljara.
A telek vételárát az önkormányzat fulajdonát képezo építési telkek órtékesítésénekelveiről sző|ő l2l2010. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet aIapján 4.7 79.OOO.-Ft+ÁFA öSZszeg figyelembe vételévela kedvezmény alapján
1.911.600.-Ft+ÁFA összegben határozza meg azza|, bogy
a vételÍrlailönbözet erejéig, azaz 2.867.400.-Ft ere1éig az
ingatlanr a j elzálo gj o got kell bejegy eztetni az ingatlanon
felépítettcsaládi bán használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedésétől számítotÍ 10 évig. Vevő vállalja, hogy

az általa megépített lakőházban zánkai állandó lakosként
10 évig életvitelszenien lakik.

Eladó azitgatlanra 4 éves beépítésikötelezettséget ír elő.
Megbizza a polgármestert, hogy a vevőt a döntésről értesítse és az adásvételi szerződést írja alá.
A szerző dés megkötésére a határo zat közLésétől szétmitott
60 nap ál1 rendelkezésre. Amennyiben ezen időpontig a
véte|Írata vevő nem egyenlíti ki, az adásvételi szerződést
nem köti meg, jelen határozat érvényétveszti.
Határidő:
Felelős:

2014.június i5.
po1gármester

Nyári napközis tábor szervezése

Filep Miklrós polgármester: Az éIőző évben az iskolában az önkormányzatok kötelező feladatairól szóló előírása alap1átt az önkormányzat a nyát'r szünidei program szervezéséhez a
szükséges pénzeszkózt biztosította. Most is erről van szó egy 5 hetes nyári napközis táborról.
A kiktildött té1ékoztatőnak megfelelően 5 x 2 pedagógusnak 25.000,-Ft/fő díjazás jár"

,4
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Kéri, hogy ezt az összeget

a

képviselő-testiilet biztosítsa a nyári tábor működtetésére.

Horváth Lajos képviselő: Kéréseaz,|togy a nyári táboroztatás idejére az önkormányzat vásároljon egy nagy napernyőt, mert a gyerekek nem tudnak árrryékos helyre húzódni' mivel az
iskola területén nincs árnyék. Ennek a napernyőnek az ára bruttó 40.000'-Ft.

Filep Miklós polgármester: Javasolja a 10 x 25'000,-Ft összeget a pedagógusok béréreés a
napen, yő megvásárlását.

Kéri, aki ezzel egyet értszavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodós nélküI - meghozta a kovetkező hatórozatot:
9812014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT
ZÍnka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a

Klebelsber g Lntézményfenntartó Központ által működtetett Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktatő
nos Iskola (8251 Zánka,Iskola u.6.) zánkai tanulói
ré^ltalászére 2014. június 23 ésjúlius25.közott megszervezett
nyári napközis gyermektábor során közreműködő 10 fii
pedagógus részéteszemélyenként bruttó 25.000.-Ft
megbízási dijathagy jővá a2014. évi költségvetés terhéfe.
Egyidejűleg hozzájárul althoz, hogy az intézményben
történő felhasznáIásra 1 db napernyő kerüljön beszerzésre a becsatolt árajánlat alapján bruttó 40.000.-Ft áron.
Megbízza a polgármestert, hogy a pedagógusok megbízási szerződésétírja alá, és a megrendelés iránt íntézkedjen.

Hatát':dő: z}I4.június15.

Felelős:

polgármester

Hegyalj a kőz aszfa|tozásár a való kérelem

Filep Miklós polgármester: Jött a Hegyalja köz lakói részeúlegy kérelem azköz leaszfaltozására. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testtilet igen sokat fordított ebben az évben az utak
építésére,amelyek meg is kezdődtek. Egyrészt Van egy törvényi kötelezettségük miszerint
közbeszerzést megbontani nem lehet. Javasolja, az igény jogosságát nem vitatva, hogy a következő költségvetési évben készüljön erre fel a testiilet. Ebben az évben nem keresztül vihető
ez a közbeszerzés.
További vélemény,javaslat nemhangzott el.
Kéri, aki ezze| egyet érI szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás néllctil - meghozta a következő határozatot:
9912014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

,,í)
l'1

t4

Zfu'ka Község Onkormányzata Képviselő-testülete

a

Zárlka, Hegyalj a köz ingatlantulaj donosaitól érkezett kérelmet megfárgya|ta. Az út burkolásának megvalósítására
a2015. költségvetési évre készül fel.
Megbízza a polgármestert' hogy a döntésről az éintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2l|4.június 15.
polgármester

Balatonfüredi TiibbcélúTársulás megállapodásának módosítása.
Filep Miklós polgármester: Konkrétan arról van szó, hogy Aszőfő képviselő-testtilete olyan
kérésselfordult a Társuláshoz, hogy a belső ellenőrzési feladatoknak az igénybevételében
Aszófo is részt szeretne venni. Ebben a vonatkozásban is szeretne csatlakozni a Társuláshoz.
Ezt testtiletenként meg kell szavazri.
Kéri, a Kepviselő-testtiletet, ho gy szav azza meg Aszó fő kérelmét.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkt;l - meghozta a következő határozatot:
10012014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATAROZAT

Zfutka Község onkormányzatának Képviselő-testülete

egyetért azzal, hogy Aszófb Község Önkormányzata csat|akozzon a Balatonfiiredi Többcélú Tárulás Társulási
Megáll apodásának I 2.4. pontjában meghatározott belső ell enőrzési fel adatell át áshoz 20 I 4. július 1 . napj ától.
Felhata|mazza a polgármestert, hogy a fentiekkel módosított Társulási Megállapodást aláírj a.

Határrdő:
Felelős:

azonnal
Filep Miklós polgármester

Borné Szabó Erika kérelme
Fitep Miklós polgármester: A bérlő egyik kéréseazvolt, hogy a jelenlegi kerítéstdéli irányba beljebb tehessék annak érdekóben, hogy a büfé kiadó ablaka oldalról is megközelíthető
legyen a kinti vendégek számára. A külső tenilet így megnő, ahova asztalokat és székeket
helyeznének el. A területre eddig is fizettek bérleti díjat.
Kéri, aki ezzel egyeter:t szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a kövelkező haÍározatot:

l0lt2014. (v. 28.) Z. tinkorm ányzati HATÁROZAT
,a)
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Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Borné Szabó Erika 8251 Zánka, Naplemente u. 15. sz.
alatti lakos bérlő kérelmével egyetért és engedélyezi a
községi strand kerítésénekdéli irányba történő beljebb he|yezésétoly módon, hogy a Pagoda Büfe és a Szürkebarát
Borozó között a büfé kiadóablaka megközelíthető legyen a
strandon kíVüli vendégek ki szol gálása célj ából.
Megfuízza a polgármestert, hogy akérelmezőt a döntésről
értesítse.

azonnal

Határidő:
Felelős:

po1gármester

Filep Miklós polgármester: A második kérésükaz volt, hogy lengőtekét szeretnének kihelyezni egy kieső területre, ami mellettük van. Úgy gondolja, ennek nincs akadály, színesítia
strandi kínálatot.

Kéri' aki egyet

ért szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül * meghozta a

kÓ-

veíkező határozatot:
10212014.

.,

(v. 28.) Z. iinkormányzati HATAROZAT

Zfutka Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete
Borné Szabó Erika 825Í Zánka, Naplemente u. 15. sz.
alatti lakos bérlő kérelméreengedélyezi a községi strand
területón, a bérleményemelletti - egyeztetett - területen
lengőteke kihelyezését.
Megbizza a polgármestert' hogy a kérelmezőt a döntésről
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Filep Miklós polgármester: Harmadik kérésükaz volt, hogy van egy nyárfa a büféjük mellett, aminek a gyökerei megemelték a büfe díszburkolatát. Kérik, hogy a fát vágJák ki. Úgy
gondolja, hogy erre majd ősszeltérjenek vissza. A fát szakemberrel meg kell nézetni.
Büfi KKT kérelme
Filep Miklós polgármester: Külön villanybekötésre kötelezték az összes büfét a strandi háIózat tulterlteltsége miatt. A Büfi KKT is elkészíttetteés erre való tekintettel, kéri a bérleti
szerződésének meghosszabbítását. Az önkormányzat eddig is meghosszabbitotta, ha a bérlő
nagyobb beruházást végze'tt. Úgy gondolja, hogy ez nem olyan nagy beruhá.rzás, arri indokolná abérletí szerződés meghosszabbitását. Nem javasolja, hogy ezen indokok alapján a bérleti
szerződés meg legyen hosszabbítva.

Kérdezi Van-e valakinek más véleménye.

1'I
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Mivel nem volt, kéri aki nem javasolja az eredeti alapszerzódésen kívül a szerződés meghoszszabbítását szav aZZorL.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás néllcül - meghozta a

kÖ-

vetkező határozatot:
10312014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

ZÍttka Község Önkormán yzatfutak Képviselő-testiilete a
Büfi KKT (1183 Budapest, Selmecbányau.6. képviseli:
Horváth Gizella) bérlő kérelme alapján nem hosszabbitja
meg a bérlő által e|végzett villamos energia bekötésére tekintettel a fennálló hatfuozott idejű strandi bérleti szerződést.

Megfuizza a polgrírmestert, hogy a kérelmezőt a döntésről
értesítse.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Faluház tetőszerkezetének megerősítése napelemes rendszerhez
Filep Miklós polgármester: A napelemespá|yázathoz kapcsolódóan adnak tájékoztatást.

Varga Zo|tán alpolgármester: A faluház tetoszetkezetének további megerősítése szükséges
a napelemek miatt, melyre kértek be árajánlatot. Az Anga-Tető Kft árajariata l52.400.-Ft
bruttó összegű. Javasolj a elfogadásra.

Filep Miklós polgármester: Szavazásra teszi fel
el fo

a

javaslatot, kéri, aki egyet ért az átajénlat

gadás áv a|, szav azzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodós néIküI - meghozta a következő határozatot:
10412014.

(v.28.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

Zítnka Község onkormányzatának Képviselő-testülete

a

a|llház tető szerkezetének m e gerő s ít é s ére vonatk o ző an az
Anga-Tető ÉpítőipariKft (8251 Zánka, Árpád sor 9. kép_
viseli: Kovács András) árajánlatát bruttó 152.400.-Ft öszszegben elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a vál|alkozót a döntésről
értesítse és a vállalkozői szerződést írja.
F

Határidő:
Felelős:
IvECo

2014.június 15.
polgármester

autóbusz értékesítése

,"--l

4,

T7

Fitep Miklós polgármester: Két ajánlat érkezett a buszra. Selyem Krisztián adta az egyiket.
Adna 2m1lliő Ft-ot' adná ajárművet sérülésmentesen, amit a házi segítségnffitáshozhasznÍúhatna az önkormányzat és az udvarban ál1r, valamint ajánlott 1000 km szállítási szolgáltatást.

Varga Zo|tán alpolgármester: Egy másik érdeklődőről is fud, aki bruttó 3.000.000'Ft-ot
ajánlott. Van egy badacsonytomaji is' aki nem ígértennyit, 2.000.000.-Ft-ot.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy Selyem Krisztián qánlatát fogadja el a testület.
Kérj enek azonb an 2 0 0 0 km száIlitást szo l gáltatá st
"

A Képviselőlestület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a kovetkező határozatot:

105/201'4.(v. 28.) Z. iinkorm

ányzati HATÁROZAT
Zánka Kö z s ég Önko rmán y zatának Képvi s el ő -testül ete értékesítia tulajdonát kepező IVECO gyártmányu, 50 C14
V típusúautóbuszt Selyem Krisztián 8272 Szettantalfa,
Fő u. 33. szám a|atti lakos részéreaz á|tala ajánlott
2.000.000.-Ft készpénz,Opdr CoMBo diesel gépjármű és
1'000 km szál|itási szolgáltatás ellenében.
Megbízza a po,lgármestert, hogy az ajánlattevőt a döntésről
értesítse és a szállítási szolgáltatás vonatkozásában folytasson tárgyalásokat.

Határidő:
Felelős:

azonrla|
polgármester

Filep Miklós polgármester: Mivel több hazzászőlás, észrevételnem hangzott el a nyilvános
ülést 18,40 órakor bezárta.

Kmft.
I

polgármester

Lukács

Ágnes
jegyző

