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Jegyzőkönyv
Eé§Zí!!! Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének 2015, november 12-én 7,00
órai kezdettel a Zánka Kőzséghé]za nag},termében megtartott nyilvátlos testületi
üléséről,

Jelen vannak:

Filep Mikló§
yarya Zoltar'

PéIingerAntal
Böhm
stróbl

Tamás
Gábor

HorváthLajos

polgármester
alpolgármestel
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:
Lukács Ágnes
Sólyom Gyula

jegyző
faIugondnok

Filep MikIó§ polgármester: Tisztelettel köszönti Z.ínka Község

ÖDkormányzatának
rendkívtili nyiivrinos képviselő-tesületi tilésénmegjelent Képvi§előtársait és Jegyzó
A§sZon},t.

Megállapítja, hogy a Képviselő-test|llet hatlírozatképes, mivel a 7 testületi tag közül 6 fő jelen
van az iilésen. I§melteti a nyilvrános ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napircndi pont.a vonatkozó javaslata, Nem volt.
Kéri, aki a napirendi ponlokat elfogadja, kézfeltaltással szavazzon:

A KéPiselő-lestülel

6 igen szavazattal eg,etéííettés az alábbi nqpbendí

ponlokaí táfgyaüa:

Napirend:
1. Tájház és kerítésjavítása
Előterjesáő: Filep Miklós polg.irmestel
2. A Közösségi é§ Tömeg§poí KIub támogatási kérelm€
Előterjesztő: Filep Miklós polgfumester
3. Községháza-rézsú parkosítá§a
Előtedesztő: Filep Miklós polgármester
Napirend tárgyalása:

1, Tájház

é§

keríté§ javítá§a

Filep Mikló§ polgárme§ter: A biztosítónak be iettjelentve a kír. A Szakértő kijött, felmérte a
kárt. A tető javításáía és a kidőlt kerítésre adott egy árajánlatot, kárbecslést. Sólyom Gyula
kért egy áíajánlatot a vektorbau Inve§t Kfl-től. A kedtésre adott áJajánlat összege takada a

biáosító által adott kfubecslési összeg. A tető javítása 1,542 eFt, Javasolja, hogy miíd a kettót
sürgősen csinátassa meg az önlormányzat,
Péringer Antal képviselő: Véleményeszelint is meg kell csinátatni,
Böhm Tamás képviselő: Nem lehetne megcsináltatni a kaput is?

Filep Miktó§ polgármester: Kéri, aki elfogadja, hogy a teljes tetőjavítást a kedtés és a kapu
javításával egyet &t, szavazzon,

A Képl)iselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás üélkül meghozta a
kówtkező határczalot:

l67120t5,(xl. l2.) Z, önkormán)
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Zánka Község Öntormányzata Képviselő-testülete

szükségesnek taltja a Tájház károsodott
tetőszerkezetének és kelítésénekteljes

hell,reállítását.
A soron kívüli javításra a Vektorbau lnvest Kft-től
(8353 Zalaszántó, Keszthelyi
38,) bekért
1.654,512.-Ft összegú kerítésjavitást, valamint aZ
mellé a kaprr szerelését,ezen túlmenőgn 1.542.085,Ft összegú tetőjavítást elfogadja.
felújításforrását a 2015, évi költségvetésből,
valamint a biztosítói kálédtésösszegéből biztosítja.
polglfumestelt, hogy
mr]ntrik
Megbízza
szerződést
e
tatalommal
elvégzésérea vállalkozási
irja alá.

u,

A
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Határidő:
Felelós:
2.

A Közö§ségi

é§ Tömegsport

a

2015. november 30,
polgármester

Klub támogatási kérelme

var5a Zo|táíL alpolgármester: Javasolja támogatni a sportkört. Kémé,hogy konkét
plogramot teíj esszenek elŐ.

Péringer Antal képviselő: Kér egy beszámolót

Filep Mik|ós polgárme§ter: Javasolja, hogy
önkományzat ítíogatá§ként.
Kéri, aki ezzei egyet élt, szayazzon.

a

következő évi költségvetéshez.

a most kért összeget 546,160 Ft-ot biztosítsa az

A Képl,iselő-testület 6 igen szalazattal, - ellenszayazat és tafiózkodós nélkíilmeghozta a
köretkező határczatot:
168t20l5,

(xL

12) Z. önkormányzati
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Zánka Község Önkományzata Képviselő-tesülete a
Zínkai Közösségi é5 Tömegsport Klub kélelme alapján,
2015, évi miiködési költségeik fedezetére 546.160.-Ft
összegben támogatást biztosít, 2016, mlírcius 3l-ig töfiénó

elszámolással,

költ§égveté§ében e

az önkormáíyzat 2015.
célra j

évi

óváhagyott kelet terhére.

Megbízza a polgáímestert, hogy a támogatási szerzódést
írja alá és a támogatás kiutalásáról goídoskodjon.

Határidő:

Felelős:

3.

2015. november 30.
polgármestei

Községháza-rézsú parkosítása

Filep Miklós polgármester: Mivel nincs növényzet a paítoldalon, folyamatosan folyik le a
réZsútalaja. Célszeni lenne növénnyel betelepít€ni. Sólyom cyula két árajánlatot Pádá.
Tamástól, Az áÉjánlat 827 eFt, Javasolja, hogy a képviselő{estiilet az fuajánlatot fogadja el,
Kéri, aki ezzel egyet ért szayazzon.

Á Képyiselőlestüleí 6 igen szayazattal, - ellen§za|azaí és tafíózkotlás nélktil meghozta a
kó|etkező hatór oz atot :
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Zánka Község Önkormányzata

Képviselőtestülete
községhráza réz§űs területeinek

sztikségesnek tartja a
növényektel történő b€t€lepítését.
A Iézsű palkosítására vonatkozóan Pádá. Tamás 8251
Zánl<a, I{úság u, 63, .tajáílatát btuttó 826.500,Ft
összegben elfogadja,
Megbízza a polglirrnestert, hogy a munka meg.endeléséről
gondoskodjon,

Határidő:

Felelős:

2015, november 30,

polgfumester

Mivel több hozzászólás, észlevételnem hangzott el, Filep Miklós polgáímester a nyilvános
ülést 7.26 órakor bezírta.
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