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Filep Miklós polgármcster: Tisztelettel köszönti Zánka Község

Önkomán}zatának
rendkívüli nyilvrános képviselő-testiileti ülésén negjeient Képvi§előtár§ait, Jegyzőasszon}t,

Ai.je8yző Asszon}t,
Megállapítja, hogy a Képvi§elő-testiilet hatáIozatképes, mivel a 7 testiileti tag közül 7 fő jelen
van az ülésen.
Isnefieti a nyilvános ülés napirendi porrtját a kikiildött meghívó szednt.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi poítra vonatkozó javaslata.
Kerdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik eI, Fitep Miklós polg|ímestel a
határozaú java:latol s,/a\aZásra les,/i lel.

A Képíselő-testüleí7

íge szarazattal

egyeté ett és az Lllibbi hapileftdí pontot tálg)atja:

Napirend
1. BTSP-1.1-2016. kód§zámú Balatoíi str.andok íejlesztó§e című felhívá§ra pályázat benyújtása a
Zánká köz§égi stland fcjl€szté§e érdekóben
Előterjesáő: Fil€p Miklós polgámestel

Náí}irend tárgvalása:
l. BTSP-I.1-2016. kódszámú Balitoni §trandok f€jle§zté§e című felhívá§ra pályázat benyújtása a
Zánka községi strand fejle§ztósc órdekében

Filep Miklós polgármester: Közli, hogy tegnapi napon megcrkezett az áttervezett statikai
terv. Elmondja, hogy aZ április 24-i testiileti ülésen nem dóntött a képü§elő-testiilet a páyázat

benyújtásáTól, mivel a tervező á]tal eredetileg elkészítctt pályáZatnak a 2,5
szeresénéljár a
A
tcrvezó Úr jelc/le. hogy átIene)teri a srarikai ieszct, enol virnalo a rorábbi
|!]'s:c
kö]tségcsökkenés, Az áttervezés Után 7 lnillió költségcsökkenós törtéDt, így
nettó 55.665.25o
Ft a pályázat_és beruházási összeg, Amennyiben a kepviselő-testület á páyázatot
bc akarja
nyújtaDi, ma döntenie kell.

Y^íEa Zoltfu| alpolgármester: Elmondja, hogy magasnak taítja a statikai terv összegét.
Véleményeszcrint a 40 cm átnérőjű oszlopokkal még ;indig Deh;zkcs a taTtószerkezet.
Filep. Miklós polgárme§ter: Úgy gondolja, hogy alulbecsült volt a tarrulmány terv
költsé8bec§lóse. Arra gondol, hogy esetleg két felé Úetrre venni a pályázatot.
Első üterrrben
megépíteni a felépítmén}tés a későbbiekbeí megépítcni az ámyé[oló szelkezelet.
33 millió forintba kerülnc.

ütem költsége körülbelül

LoY": .ÁF]:. jegylő: A pályázati
teNlapjait kéri melléklctként.

Az

első

felhívás komplett engedélyezésiteNdokumentáció

A Magyar Turisztikai Úglnökség betért bizonyos terveket és
annak negfelelő pilyázatokat vár be. Nern tartja szerenciésnek a ne;bontást- Attól

fliggetlenűl, ha mégis az ütemezés mellett dönt
képüselő-testiilet és igy nyújtja be a
pályizatot, akkor is kell cgy teljes tervdokumentá;ió, költségbecslés
és a testületi
_
hatfuozatnak te]jes beruházásró] es annak támo8atási és örrré§zi vonzatáIól kell
szólnia,

'

Filep Miklós polgármester: Úgy gondolja, hogy az engedél}t komplett kell megkémi az
épületre,._ amennyiben fol},tatódik a dolog, Műszakilag ietté választható
u" epité..
Amemlben úgy dönt a testülct. ho8y két ütemre bontja a pályázatot és c§ak aZ e]ső üteníe

nyuJtJa be. Ha az Ug},nökség ne]n fogadja el, akkor Ie van zaíya a pályt|zat.
Ha elíbgadja az
továbblepést jelentene_

Horváúh,Lqjos képviselő: Nagyon magasnak tartja a költségvetés összegét, A funkció
szenpontjából is van kifogása, Vélernényeszerint a három oszlol miatt nem lesz meglelelő
a
színpad nagysága. Ha a háron o§zlopot kiveszik a színpaúól, akkor megszavazza
az
építkezé§t,

Böhm Tamás képviselő: Elmondja, hogy a íapvitorlák nélkiil mo§t megépíteninem lenrre
szelencsés. Később is meg kellcne építeniés aktol sem lesz olcsóbb, mint rnost.
Úgy
gondolja nem biztos, hogy negéri az egész ennyi pénzá.t.
Péringer Miktós képvi§elő: Nem szabad ezt így megcpíteni, fliggetlenül attól, hogy elveszít
aZ önkományzat 30 mi]lió forint pályáZati támo8atást. Funkciója szerirrt eZ
az épülct soha

nem lesz kihasználva.

stróbl Gábor képvi§clő: Rövid
ne építsemeg az öntonnán}zat

az idő nem lehet már váItoztatni a telr,,en.
teret.

aZ animációs köZösségi

vélelnálye szerint

Péring€r Antal képvi§elő: véletnény(-sze nt §em éri lneg a befellctett ó§szeg, hogy ezt
megépítseaz önkormlín}zat. Ebben a fomában íe adja be a p;Iyázatot.

Horváth Laj9s képliselö: Úgy gondolja, meg kellene próbálni olyan módon, ahogy

polgámresler LrjavacoIja. Adja meg magának az esely az önkormányzát,

a

Filep Miklós polgárme§ter: Van egy komplett

ál

engedé1},tel.r' a költségbecslés reDdelkezésre
a pályázat benyújtható, és amíg nem köt szerződést az ön]<ormányzat, addig üssza lchet

lépni.

Varga Zoltán alpolgárme§ter: Javasolja, hogy adja be az önkonnányzat a pályázatot és a
tervezővel közöljék, hogy a szcrződés beadásához kapcsolódó kötb& igény ahioz kapcsolja
az öDko.rnán}zat, hogy másik két statikai ajánlatot szerezzonek be.
Filep Miktó§ polgármestcr: Összefoglalja, hogy két irányba mentek el a véIemények. Az
eglk, hogy jelen formájában ne adja be a palyázatot az önkormán}zat. A rnásik, hogy jelen

fomájában adja be a pályázatot és a rendelkezésrc álló időben, amennfben van lehetőség,
akl<ol egy ]ényegesen olcsóbb műszaki tartalmú lefedési teFr'et kérjen az önkoTmán}zat. Ha eZ
nem valósítható meg nagyságreidi költségcsőkkentésekkel, akkor visszavonja a pályázatot,
Megkérdezi, ki az, aki úgy dönt, hogy ne adja be az öntormál}zat apalyázdtot'l
A Képyiselő-testület 2 ígen és 5 em szavazattal eaogadía a kdetkező határozLttoí:

s5l20l7. (lv,26.) z.

őnkormán)zati

H

ATÁ RoZAT

Zánka Község Önkormányzata Képviselö-tcstiilete azon
indítvány, miszerint
-

az ontományzat ne nyújtsa be a strandi

gyermek_

animációs közösségi tér fejlesztését céIzó pályázatot a

jelen formában

a

Magyar Turisztikal Ügylökség

pályrázati felhívása alapjrán
nem fogadja el.

-

Filep Miklós polgármester: Megkérdezi, ki szavaz arra, hogy a pályázatot jelen álapotában
beadja az önkormán)zat é§ a rendelkezésre álló időben egy tenrnódosítást kéí.Hd az
nagyságrendekkel csökkenti a lefedési köitségct, akkor fol}tatja a pályázatot, ha nem akkor
visszamondja a páIytaatot az önkormányzat és ezzel piárhozamosan ha!áridő módosítást is
kér,
A Kép|iselő-íesíüleí5 iqen ] nem és ] taltózkodással, elfogadta a kő)etkező hQíáfoz.]tot:
9612017. (IY,26.)

Z.

önkormátryzati

HATÁRoZAT

Zánl(a Köz§ég Öntományzata Képü§€lő{cstiilete azon
indítvány, miszerint
- az Önkományzat nyújtsa be a strandi gyemekanimációs közösségi tér fejlesztését célzó páIyázatot a
jelcn lormában a Vagyar lunsztikai Üglnökseg

pályázati felhívása alapján, €8},littal kéri a
tentódosítást a lefedési költségek erderni
csökkentése céljából, valamint kezd,eményezt a

páyázatban megjelöli kiütelezési határidő
lnódosítását
elfogadja,

Lukács Ágnes jegyző: Elmondja, kell még egy olyan határozatot hozni, amellyel

a pályázat
ben}ljtását, és az önerőt, valamint a pályázati felhívásban szereplő vállalásokat kimorrdja a
te5lülel, lCmeneii a haláfoz.li ja\ac]alol,

Filep Miklós polgármester: Kéri, aki

a

határozati javaslatot eifogadja, szalazzott.

Á Képúselő-íestúlet6 igen és ] íartózkodással, elíogarlía a következő határoztlíot.97l20r7.
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ZriD]<a KöZség Önkormárryzata Képvi§elő_tes§ilete
támogatási igén},t n)aijt be a Magyar Turisztikai
ÜgFókség által mcghiídetett Balatoki st.ralldok fej leszt ése
pályázati felhívásra,,.StIaDdi gyermek-animációs és
foglalkoztató kőzösségi tér kialakítása - Zánka" címrrrel,
az önkomlányzat tulajdonában léyő, Záika 5']6/3 hlsz-ú,
kivett strandflirdő megllevezésű köZségi strandon a
homoexpelt Kff. tervező által készített engedélyezési
tervdoi-umentáció alapján.

A kiülelezc§ brulíó köll:ége: 58,887,050.- F{. AFA
Az igényelt támogatás összege: 30.000.000,- Ft.
AZ öntományzat által biztosított önerő: 28,887,050,- Ft
+ÁI,A,
A képvi§elő-testiilet kötelezettséget vállalt, hogy a
pályázati projekt megvalósításához szükséges önerőt a
hell önkonrránlzat 20]"7. évi költségvetésében az
általános, illetve a céltafialékterhére biztosítja.
A képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához
készült útmutatót m€ismerle és tudomásul vette.
Nyilatkozik, hogy a kedvezmáryes családi belépőjegy
bevezetésórc vonatkozó kötelezettségének eleget tesz,
valamint kifejezi azon szrindékát, együttmíiködik abban,
hogy a településen 1évő szállásheiyek csomagajánlatbalt
tudják értékesítenia kedvezménycs strand belépőjegyeket.
A képviselő-testületnek tudomása van arról, hogy az
építésiengedélyezósi eljárás folyamatban vaí, a plojekt
megvalósítása során a kivitelezésle közbeszerzési
eljárással köthet szerződést. vállalja, hogy a projektet
2017. október 3 1-ig megvalósítja és péízúgyilegrendezi.
A kepviselő{estiilet felhatalmazta a polgárme§tert a
pályáZat benyújtására.

Határidő:

Felelős:

2017. április 30.
Filep Miklós polgánnester

Lulcics Ágnes jegyző: Megkérdczi, hogy a tervezői szelződéssel kapcsolatban nem hoz
döntést a képüselő{e§tiil et?

Filep Miklós polgármester: Nem, ezt
a

a feladatot kiadja az Üg}tendi Bizottságnak. Nézzékát
kötbénel és felelősséggel kapcsolatos dolgokat,

Mivel több hozzászőlás, é§zrevétel nem hangzott el, Filep Miklós polgármester

ülést 8,25 órakor b€zárta.

kmft.
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