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Filpp Miktós polgármester: Tisztelettel köszönti Zánka Község onkormányzatának
nyilvános képviselo-testületi tilésén megjelent Képviselőtársait' Jegyzőasszon1.t.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 testületi tag közül 6 fo jelen
vaÍ7 az ülésen.
Ismerteti a nyilvános ülés napirendi pondát a kiküldott meghívó szerint és javasolja folvenni
plusz napirendi pontként:

áraj ánlatok elbírálását a Balaton nÉ_gusz németországi kirándulásra;
a Napsugár tér és Nádas utca közötti 552lI hrsz-ú murvás parkoló kialakítására;
a strand parkoló felfestésére, zöldsziget csökkentésének kivitelezésére;
a Hegyalja utca csapadékvíz elvezetésére;

a Vérkúti utca Dózsa György utca burkolat felújítására;
a Vegyes ügyeken belülpedig a rendőrség támogatása;

vállalkozási szerződés módosítása (AFV Tábla Kft.) napirendi pontokat.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi pontra vonatkozó javaslata.

Horváth Lajos képviselő: Tájékoztatást szeretne adni a gyermek néptánc oktatásról szóló
beadványró1.



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetértett a napirend kiegészítésével és az gltÍbbi
nap irendi p o nto kat tárgyalj a :

Napirend:
1. A községi strand rendjéről és belépő díjairól szóló tinkormányzati rendelet

módosítása
Előterjesztő : Filep Miklós polgórmester

2. Pályázat benyújtása:
2l1. Zánkai Sziireti Mulatság rendezvényre
2 /2. "r áljhálz melléképületéből ifj úsá gi bázis pont kialakítására
2/3. Defibrillátor beszerzésére
2/ 4. Ónkormányzati feladatellátásf szolgátrí fej lesztések támog atására
215. |vóvíz és csatornadíj támogatás igénylésére

Előterj esztő : Filep MikIós polgármester
3. Zánka Ktizség onkormán yzata Beszerzési Szabá|yzatának módosítása

Előterjesztő. Filep Miklós polgármester
4. Árajánlatok elbírálása:

4/1. községi utak kátyúzására
4 /2. Borhét rendezvényeinek hangosítására
4/3. virágosításra
4/4. ö nko rmányzati in gatlanok telekhatár kitűzésére
4 / 5. irattár rendezésére
4/6. Zánkai Hírmondó nyomdai előkészítésére és nyomtatására
4l7. Kútkert és tereprendezési munkák elvégzésére

4/8. Játszőtéri eszköztik felújítására
4 / 9. Ba|aton nÉ-n us Z németországi ki rán d ulás ra
4/10. Napsugár tér és Nádas utca ktiztitti 552/t hrsz-ú murvás parkoló kialakítására
4/11. Strand parkoló felfestésére, zöldsziget csiikkentésének kivitelezésére
4 l 12. Hegyalj a utca cs apadékv íz elv ezetés ér e

4/13. Vérkúti utca Dózsa György utca burkolat felújításra
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

5. Kerékpárút terryezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Filep Miklós polgórmester

6. Vegyes ügyek:
Civil szerve7etek, klubo k beszdmolój a

. Civil, szervezetek, klubok támogatdsi kérelme
Rdkóczi Szövetség kérelme
Zúnka, Tusakos területén túrakerékpúros centrum kialakítósa
Pénzeszköz lÍtűdtÍsű ZtÍnkai Közös onkormtűnyzati Hivatal részére
Meg b ízás i szerződés módos ítds a (C ar-B ay Kft.)
T dj é ko ztatds zúrt kerti útp ólyózatró l
Rendőrs ég i túmo gatús ró l
Vúllalkozási szerződés módosítdsa (AFV Tdbla Kft.)

Előterjesztő : Filep Miklós polgótrmester



NAPIREND TÁRGYalÁsa:

1. A községi strand rendjéről és belépő díjairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő" Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Az előző évben a rendőrség nem tudott fellépni a sátrak
felverése ellen' mert a strandi rendelet nem taftalmazta aZ eÍre vonatkozó tiltást. Így u
rendeletet módosítani kell. Megkérte a jegyző asszonyt a strandi rendelet módosítására.

Lukács Ágnes jegzőz A strand tórületén a magasabb szintű jogszabály alapján' jelesül a
természetes fiirdővizek minőségi követelményeiről valamint a természetes furdohelyek
kijelöléséről és tizemeltetéséről szőlő 7812008. Kormányrendelet alapján fiirdési szezonban
horgászni nem szabad. Fürdési szezonon kívül viszont Zánkán horgászásra előszeretettel
használják a strand területét, akár horgászsátrat is felvernek. Ezek sem közterület használati
engedéllyel' sem egyéb terület hasznáIati engedéllyel nem rendelkeznek. Annak érdekében,
hogy a rendőrség fel tudjon lépni, gyakorlatilag egy tilalmi rendelkezés megfogalmazására
volt igényt, jelesril a rendelet 6. $-ba került be egy új rendelkezéS: ,,A strand területén a
furdési idényen kívül sátor felállítása vagy a strand területének írásos engedély nélküli
területfoglalása fiirdési idényben vagy idényen kivül a strand területének bármilyen módon
történő beszerrnyezése, szemetelése tilos."
Egyelőre, ezzel javasolja jóváhagyásra és nyilván a strandszezonkezdetéig lesz arra mód és
lehetőség, hogy a Képviselő-testület további kiegészítésekkel a strandrendeletet módosítsa.

Filep Miklós polgármester: Javasolja elfogadásra az előter1esztés alapján a strandrendelet
módosítását.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőláS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határ ozati javaslatot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazaÍ és tartózkodás nélkal - meghozta a
kov e tke ző határ oz at o t :

4/2018. (Iv. 20.) Z. iinkormányzati R E N D E L E T

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
kozségi strand rendjéről és belépődíjairól szőIő 7l20I7.
(V. 22.) önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés szerint elfogadja és 4l20I8. (IV. 20. számon
önkormányzati rendeletei közé iktatj a.

2. Pályázat benyújtása:

2lI. Zánkai Szüreti Mulatság rendpzvényre
Előterjesztő. Filep Miklós polgármester



Filep Miklós polgármester: Az elmúlt időszakban több páLyázat benyújtására volt lehetoség'
amelyről a Képviselő-testtilet tagjaival egyeztetett. E'zeket testületi határozattal meg kellene
erősíteni. Az egyik ilyen pályázat a zánkai szüreti mulatság rendezvényére beadott pályazat.
499.390.-Ft-ra pályáztak és ezt a pályázatot benyújtották. Kéri a pá|yázat benyújtásának
jóváhagyását.

Kérdés, vélemény' javaslat, hozzászőláS nem hangzlk el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avasl atot szav azást a te szi fe l.

A Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás néllctil - meghozta a
kÖv e tkez ő hatór ozat ot :

90/20l8.(IV. 18.) Z. önkorm ányruii H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Zónkai szüreti mulatság című rendezvény támogatását
célző pá|yázat benyújtását 499.390._Ft igényelt
támogatással j óváhagyj a.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2 12. T áiház m elléképületéből ifj úsági bázispont kialakítására
Előterjesztő: Filep Miklós polgórmester

Fitep Miklós polgármester: A másik páIyazat benyújtása az ÉItető Balaton-felvidékért
Egyesülethez Tájház melléképületéből ifiúsági bázispont kialakítása címmel 3.000.000.-Ft
igényelt támogatással lett beadva, 2.I23.083.-Ft saját forrás biztosításával. A tervszinten
meglévő és jelenleg romos állapotban lévő melléképületeknek a felújítására vonatkozik, ez
szintén egyeztetve lett és kéri ennek megerősítését.

Kérdés, vélemény' javaslat, hozzászóIáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas lato t szav azásr a te szi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
kÓv etkező hatórozatot :

ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a

91l20L8.(IV. 18.) Z. iinkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete aZ

Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez Tiijhiiz
melléképületéből ifiúsági bózispont kialakítósa címmel
3. 000.000.-Ft igényel t támogatással, 2.123.083. -Ft saj át

forrás biztosításával beadott pá|yénat benyújtását
jóváhagyja.



Határidő: azonnal
Felelos: polgármester

2 /3. D efibrillátor beszerzésére
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklrís polgármester: Az MLSZ 50 ezer Ft értékben defibrillátor beszerzésére nyújtott
lehetőséget. Gyakorlatilag már el is dőlt, hogy megkapták. Zánka Község Önkormányzata a
pá|yáző. Kéri a Képviselo_testületet, hogy a pá|yázat benyújtását fogadja el.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el' Filep Miklós polgármester a

határ ozati 1avaslatot szav azást ateszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodíts nélkül - meghozta a
kov e tkező határozatot :

9212018.(IV. 1s.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő_testülete a

Magyar Labdarúgó Szövetség álta| kiíft Defibrillátor
e s z ko z b e s z e r z é s é re be nyúj tot t p áIy ázattal' i l letve az akthoz

kapcsolódó 50.000.-Ft-os f,rzetési kötelezettséggel
egyetért.

Határidő: azonna|

Felelős: polgármester

2 l 4. Ö nkormány zati feladatellátást szolgáló fej lesztések tá mog atásár a
Előterj esztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Azujabb páIyázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az áIlamháztartásért Íblelős miniszterrel közösen hirdette meg. Pályázati alcélként megemlítik
a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztését, felújítását (bolcsőde,
óvoda, iskola, egészségügyi alapellátást szolgálóintézmény, közös önkormányzat széLd'rcly

hivatala); óvodai, iskolai és utánpótlás spor1 infrastruktúra-fejlesztést, felújítást vagy új

sportlétesítmény léÚehozását, belterületi utak, járdák, hidak felújítását.
Úgy gondolja, hogy a belterületi utakra kellene beadniuk a páIyázatot, az üdülő területeken
belül a Dőzsa György utcát javasolja. A pá|yázati leírásban egyértelműen fel van tüntetve,
hogy egy projektre lehet benyújtani az igényt.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határ ozatí j avas latot szav azást a te szi fe l.



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - meghozta a
kovetkező hatórozatot :

9312018.(IV. 18.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dcint, hogy a helyi önkormányzatokéft felelős miniszter és
aZ á|lamháztartásért felelős miniszter áItaI közösen
meghirdetett, Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017 . évi C. törvény 3. melléklet II.
2. pont c) pontja szerinti onkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásáta pályázatot nyújt be a
Zánka, Dózsa Gy. utca belterületi út felújítására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2018.máius2.

215. Ivőviz és csatornadíj támogatás igénylésére
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Ivővíz és csatornadíj támogatására is lehet benyújtani
páIyázatot, melyet a szo|gá|tató fielen esetben a DRV Zrt.) e|ő is készít. Javasolja a pályázat
benyúj tásának elfo gadását.

Kérdés, vélemény, javaslat' hozzászóláS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot szav azásr a te szi fel.

A Képviselő-testíilet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkí]l - meghozta a
kov etkező hatór o z ato t :

94/20|8. (IV. 18.) Z. tinkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Kö zsé g Önkormán y zata Képviselő -te stülete a 2 0 1 8 .

évi lakossági víz- és csatorrraszolgáltatás támogatás
jogcím tekintetében, a szolgáltatás díjának csökkentésére,
vissza nem térítendo támogatás igénybevételére pá|y ázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatő ságán keresztül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatás igénylés benyújtására és a páIyézatta|
kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2018. május 7.

Felelős: polgármester



3. ZánkaKiizség onkormányzataBeszerzési Szabályzatánakmódosítása
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

Filep MiklrÓs polgármester: Javasolja módosítani Zfu'ka Község ÖnkormányzataBeszerzési
Szabályzatát. A jelenlg érvényben lévő szabályzatban kizfuőIag postai úton fogadták be a
páIyázatokat. Azonban az a tapasztalat, hogy a páIyázők előnybe részesítik a személyesen
vagy informatikai úton beadott pályázatokat. Enyhítésre van szükség. A pályázők meghívása
során kéri, hogy legyen lehetőség mindegyik páIyáző részvételével egy nyilvános
versenyeztetést lefolytatni. Megkéri jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.

Lukács Ágnes jegyzőz Az első változtatás igénye egy korábbi testületi ülésen elhangzott. A
második változtatás a mai napon délelott fogalmazódott meg. Erre vonatkozőan egy olyan
kitételt tud a szabályzatba belefoglalni, ami ezt a tárgyaIási e|játási módot' ami egyébként a
közbeszerzési eljárási módban is egy lehetoség volt eddig is, kifejezetten abban az esetben
engedné meg' ha elozetesen az aján|at kiküldésekor jelzi az önkormányzat, hogy a beérkezett
ajánlatokat tárgyalás keretében fogja megvitatni és elbírálni.
Ennek a végleges szövegezésről tájékoztatni fogja a Tisztelt Képviselő-testületet.

Filep Miklós polgármester: A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a pályázők megismerjék
egymás ajánlatát és lefelé tudják az árakat vinni. Több önkorrnányzatnál aIkalmazott
gyakorlat. Javasolja a fent említettek alapján a Beszerzési Szabá|yzat módosítását és annak
elfogadását.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőláS nem hangzik el' Filep Miklós polgármester a

hatát ozati i avaslatot szav azást a te szi fe l.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
köv e tkez ő határ oz at o t :

95/2018. (Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zárka Község onkormányzata Képviselo-testülete a

Beszerzési SzabáIyzat módosítását az előterj esáés szerint'
valamint az üIésen megfogalmazott kiegészítéssel
elfogadja. A módosított Beszerzési Szabályzat 2018.
április 20. napjátől lép érvénybe.

Határidő:

Felelős:

Araj ánlatok elbírálása:
4 / I. kőzségi utak káty útzásár a

Előterjesztő : Filep Miklós polgórmester

20l8. április 20.

polgármester

4.



Filep Miklós polgármester: A községi utak kátyúzására 3 ajánlatot kértek be: Borda
LászIőtőI, Munkagép Kft-től és a Via Vomito Kft-től. Borda Lászlőtől nem érkezett be
árajánlat, a Munkagép Kft. a belterületi utak kátyilzására 8.148.-Ftlm2, a nem szilárd
burkolatú utak javítására 7.I50.-Ftlm2 összeget jelölt meg. A Via Vomito Kft. ezzel szemben
11.700.-Ft és 10.500.-Ft összegre adott ajánlatot. Jelentős a különbség. Javasolja a Munkagép
Kft. ajánlatát elfogadni.

Kérdés, vélemény, javaslat' hozzászőIáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avaslatot szav azásr a te s zi fel.

A Képviselő-testüIet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil ' meghozta a
kavetkező határ ozatot :

96l2018.(IV. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete aZ
önkormányzati tulajdonú belteriileti utak údavítási
munkáira érkezett árajánlatok közül a Munkagép Kft.
8360 Keszthely' Rákóczi u. 3. (adószám: II84282I-2-20
képviseli: Gerdenics József) árajánlatát nettó 8.148.-
Ft/m2+ÁFA' a nem szilárd burkolatú utak javítását nettó
7. 1 50.-Ft/m2+ÁFA összegben elfogadj a.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
a|áirásáta.

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

4l2. Borhét rendezvényeinek hangosítására
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: A Borhét és Halász Napok hangosítására vonatkozott a
következő ajánlatkérés. osszesen 7 ajánlatot kértek be' ebből 5 ajánlat érkezett. A
legalacsonyabb összeget adő Tóth Árpád András 490.000.-Ft_os aján\atát javasolja
elfogadásra.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas l atot szav azást a te szi fe l.

A Képviselő-tesÍüIet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - meghozta a
kÓv e tke ző határ o z ato t :

97/2018.(Iv. 18.) Z. tinkormányzati H A T Á n o Z AT



Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a

Borhét rendezvényeinek hangosítására Tóth Árpád András
(8300 Tapolca, Keszler Aladár u. 9. adószám: 60140700-
1, -3 9) ajánlatát bruttó 490. 000. -Ft összegben elÍb gadj a.

Felhatalmazza a polgármesterí a vá|lalkozási szerződés
aláirására.

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

4/3. Yirágosításra
Előterj esztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Ztxka Község Önkormányzatának virágosítási munkáira Pádár
Tibortól, Ádám-Kert Kft.-től és Kovács Sándortól kértek be ajánlatot. Kovács Sándortól nem
érkezett be, Pádár Tibor bruttó 724.865.-Ft-ot, míg az Ad'ám-Kert Kft. bruttó 1.238.885._Ft
összeget jelölt meg. Javasolja Pádár Tibor ajánlatat elfogadni.

Kérdés, vélemény' javaslat, hozzászőIás nem'hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozatij avaslatot szay azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazatÍal,
köv e t kező hatór o z at o t :

ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a

98/2018. (Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Köz s é g Önkormán y zata Képvi s elő -te stül ete Zánka
Község Önkormányzatának virágosítási munkáira Pádár
Tibor (adószám: 52542695-I-39, 825I Zánka, Ifi úság útja

63.) ajánlatát bruttó 724.865.-Ft összegben elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vá|lalkozási szerzodés
aláírásfua.

Határidő: 2018' május 15.

Felelős: polgármester

4 l 4. őnkormányzati in gatlanok telekhatár kitűzésére
Előterjesztő: Filep Miklós polgórmester

Filep Miklós polgármester: Alpolgármester úr vetette fel, hogy a külterületi önkormányzati
tulajdonú földek, földrészek, utak, ingatlanok határát méresse fel az önkormányzat. Két
érvényes aján|at érkezett be. A Terraplan Kft-tol és a Fókusz Geodézia Kft-től. Az árajánlatot
az előter1esztésben el lehet olvasni' de most nem részletezné, mert összetett, hiszen fugg a



darab számtől és a terület nagyságtól. A lényeg, hogy a Terraplan Kft. árajánlata a kedvezőbb,
igy azt j av asolj a elfo gadásra.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|áS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ o zati j avaslatot szav azást a te s zi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - meghozta a
kÓv e tke z ő hat ár ozato t :

99/2018.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Kö zség Önkormán y zata Képvi selő -testül ete Zánka
önkormányzati telkek kitűzésére beérkezett árajánlatok
közül a Terraplan Bt. (adószám: 27256235-1-19, 8300
Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 19. képviseli: Nagy Béla) ajánlatát
tekinti nyertes aj ánlatnak

Felhatalmazza a polgármestert
ker etszerződé s aláírására.

Határido: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

41 5. irattár rendezésére
Előterjesztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Felkéri jegyzó asszonyt napirendi pont ismertetésére.

a váIlalkozási

Lukács Agnes jegyzől Nemcsak az iratok korrekt gyakorlati elhelyezése, hanem az azl
megelőző 25 év feldolgozása Sem történt meg. A közös hivatal minden egységére igaz ez. A
rendszerváltás óta nem történt meg irattáti anyagok kiválogatása és selejtezése és levéltár
ré szére j o g szabály szerinti átadása.

A kömyezetükben közreműködött már egy vállalkozás ilyen jellegű munkákban, korábban
itattárazási feladatokat láttak el onkormányzatnál. Referencia Balatonudvari és Tihany
községek iratselejtezése. ott l974-től végezték el ezt a feladatot. Zánka községnél is
felmérték, hogy mekkota aZ az irattári mennyiség, amelyre ajánlatot kértek. Jelen esetben

Zárkán faházban, konténerben, régi hivatali épriletben tárolt iratok nem a jogszabály szerint
vannak elhelyezve. Ezekre az iratokra étkezett egy nettó 1.500.000.-Fros árajánlat. Kétfele
munkafeladatot foglal magába: egyfelől ezeknek az iratoknak a jegyzékbe rendezését őrzési
idő szerint, másfelől amikor a levéltár engedélyezi ezeknek az iratoknak a selejtezését' akkor
megfelelő zártságu jármrível Cseténybe kell szállítani megsemmisítésre. A megmaradó és

őrzésre szánt anyagokat pedig újra rendszerczni kell, amelybol a levéltár vá|ogat és visz el
további őrzésre, kezelésre iratokat. Ez a kétfajta munkanem került itt kimutatásra. Amikor
kiválogatásra kerül az iratanyag, és már csak a levéltári átadás van vissza, akkor pedig olyan
irattároló dobozokat kell még vásárolni, amely a szá||ítást és a levéltárba elhelyezést
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biztosída. Ennek is lesz még költsége, de ennek tisszegét irat folyóméter alapján megmondani
még nem lehet' nem ismerjük. Javasolja elfogadásra a bekért árajánlatot.

Filep Miklós polgármester: Javasolja a tartalékkeret terhére az ajánlat elfogadását.

Horváth Lajos képviselő: A régi hivatal helyiségben lévo iratok hányad része az összes
iratnak?

Lukács Ágnes jegyző: Nem tudja pontosan. Ez aZ aján\at a teljes iratmennyiség
r endszer ezé sére vonatko zik.

Horváth Lajos képviselő: Ez mind a Zánkára illetve a közös hivatalra vonatkozó
iratmennyiség?

Lukács Ágnes jegyzőz Van ebben mindenféle irat a 70-es évekt ől: Zánkáta vagy Zát"ka-
Monoszlóra vagy Zánka-Monoszló-Balatonszepezdre vonatkozik. Vannak 8 önkormányzatot
érintő iratok is.

Horváth Lajos képviselő: Nem kellene felosztani a koltségeket az érintett községek között?
O eztjavasolja"

]5,20 órakor Péringer Antal képviselő megérkezikaz ülésre. A Képviselő-testület 7fővel van
jelen.

Lukács Ágnes jegyző: Ezt nagyon nehéz kimutatni ügyiratszámban' hogy hogyan lehetne a

költségeket felosztani.

Filep Miklós polgármester: Rríadásul Monoszló és Balatonszepezd ügyiratai jóval kevesebb
mennyiség.

Lukács Ágnes jegrzó: Az ő elve az,hogy Zánka a központi, székhely település. Az itt táro|t

anyagok kezelését itt kell ftnanszírozn|

Péringer Miklós képviselő: Mennyi időbe teI1k az irattár rendbetétele? Felmerül benne a

lehetőség, hogy az ügyiratokat válogassák szét, és ami más településre is vonatkozik, ott
lehetne tárolni.

Lukács Ágnes jegyzo: Akózigazgatási szeru jogelőd szerve Zánka-Monoszló Körjegyzőség
i l l etve Zánka-Mono szló- B al atonszepezd Körj e gyző sé g i s vo lt.

Mindig a jogelőd szervnek kell az irattárról gondoskodni.

Szerinte ez az év ette az összetett feladatra rá fog menni.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy a költségelosztás e szerint t<irténjen.
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkil - meghozta a
következő határ ozcto t :

100/2018. (Iv. 18.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
rigyiratselejtezésre, és iratok levéltárba adására
Szamosvári Tibor és Szamosvári Tiborné (adőszám:

68252.623-I-39, 8297 Tapolca-Diszel' Csabi u. 4.) áItaI

adott áraj ánlatot nettó 1 . 5 00. 000. -Ft össze gben elfo gadj a.

FelhataLmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

4/6. Zánkai Hírmondó nyomdai előkészítésére és nyomtatására
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Filep Miklrís polgármester: A Zánkai Hírmondó nyomdai elokészítésére és nyomtatására
érkezett árajánlatok közcitt pár l0 ezer Ft_os eltérés van. A foszerkesztő úr, Horváth Lajos
képviselő ragaszkodik az eddigi felálláshoz. Ezért is volt az otlete, hogy a Beszerzési
SzabáIyzatot is módosítsák és lehetőség legyen az érintetteket leültetni és nyílt tárgyalás údán
versenyeztetni őket.

Horváth Lajos képviselő: Amennyiben korrekten megnézik ezt a táblézatot, abból látszik,
hogy ketto nyomda nem aZ elvárásoknak megfelelően adta be az áraján|'atát, hiszen nyomdai
előkészítés nincsen benne, a Kölcsey nyomda Kft. eleve nem tudta ezeket a feltételeket
biztosítani. Így maradt a Ziegler Nyomda Kft. és a Klepeisz Kft. Ennek a|apján a bruttó
összeg valamivel kevesebb a Klepeisz Kft._nél, így az ő árajánlata a kedvezobb.

Filep Mikló,s polgármester: Az érvényben lévő Beszerzési SzabáIyzat szerint a
legkedvezőbb árajánlatot kell elfogadni. Az elfogadott szabályzat alapjánjavasol egy helyi
nyílt versenyeztetés lefolytatást. Egy új eljárásra gondol, mivel rosszul lettek kiszámolva az
ÁFA összegek. Az egyiknél 5 oÁ-kala másik ajánIatná|27 %-kallett kiszámolva.

Stróbl Gábor képviselő: A kiírásban nem volt benne, hogy van-e a terméknek ISSN száma.
E'zt a páIyézó nem tudhatta, ebből adódik a felreértés. Amennyiben a kiadványnak van ISSN
száma, abban az esetben 5 %-os ÁFA-val számolbármelyik nyomda itt Magyarországon.

Horváth Lajos képviselő: Azt szerctné,ha szavazás történne.
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Péringer Antal képviselő: Amennyiben a nettó összegeket figyeli, akkor a Ziegler Nyomda
Kft. ajánlata több mint 40 ezer Ft-tal kedvezőbb. Amennyiben megtörtént az ISSN szám
megkérése, úgy mindenki árajánlatát syo-os ÁFA kulccsal kell számolni.

Lukács Ágnes jegyző és Filep Miklós polgármester: Megtotlént azISSN szám megkérése.

Péringer Antal képviselő: Mivel nem SzeÍetnék, hogy ez a kiadvány ne jelenjen meg,
javasolja, hogy érvénytelenítsék ezt a pá|yázatot és még egy kört kérjenek be. Nyílt
páIyéntatás vagy más módon. Így a Hírmondó megjelenhet ismét.

Varga Zoltánalpolgármester: Szeretné, haugyanazon emberek doLgoznának a Hírmondón,
akik eddig is, meg van elégedve a munkájukkal és ez egy közösség. Polgármester úr
felvetésével egyetért, hogy egy nyilttárgyalás údán le lehet tisztázni a felmerülo kérdéseket.

Akkor nyugodt szívvel dönthetnének.

Filep Miklós polgármester: Ő is megnyugtató döntést szeretne.

Böhm Tamás képviselő: Neki is hasonló a javaslata' hogy a két nyomdát hívják meg egy
nyí|t egyeztetésre' hiszen a Ztegler Nyomda nem is biztos, hogy tudja pontosan' hogy mi
lenne az o feladata.

Stróbl Gábor képviselő: Amit kiktildtek anyagot, az trjbb oldalon keresztül taglalja a feladat
részletes leírását, ana küldtek ajánlatot.

Filep Miklós polgármester: Két javaslat hangzott el. Horváth Lajos azt javasolja, hogy a

Klepeisz Kft ajánlatát fogadják el.

Kérdés' vélemény, javaslat, hozzászo|áS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozatt j avas latot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület l igen szavazattal, 6 ellenszavazattal - tartózkodás nélkul - meghozta a
köv e tke ző hatór o z ato t :

101/2018. (IV. 18.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő_testülete a

Zánkai Hírmondó nyomdai munkálataira a Klepeisz Kft.
árajánlatát nem fogadja el.

Filep Miklós polgármester: Felteszi szavazásra, hogy ugyanezzel a körrel egy tárgyalásos
elj árást folytassanak le.

Kérdés, vélemény' javaslat, hozzászőLáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati.j avas latot szav azásr a teszi fe l.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás néllail meghozta a
kov etke ző határ ozat o t :

102l2018.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Zánkai Hírmondó nyomdai munkálataira újabb pá|yazatot
ír kt tárgyalásos eljárás formájában.

Ajánlattételre a következő gazdasági szereplőket kérik fel:

- Klepeisz Kft.,
_ Kölcsey Nyomda Kft.,
- Tradeorg Kft.,
- Ziegler Nyomda Kft.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtására a
szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. május 2.

Felelős: polgármester

4l7. Kűtkert és tereprendezési munkák elvégzésére
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Bejelenti, hogy a Képviselő-testületi ülésrol 15,42 őrakor
eltávozik Böhm Tamás. Mivel időközben viszont megérkezett Péringer Antal, a
határ ozatképe s sé g nem válto zik.
Sólyom Gyula falugondnok csapatával a zolrd munkákat és a fa kivágásokat elvégezte. Zánkai
Kútkert talajmunkálataira kértek be árajánIatot 3 helyi vállalkozótól: Borda LászIőtőI,
Kerkápoly Elemértől' Nivegy Trans Kft-től. Javasolja a Nivegy Trans Kft. átajánlatát
elfogadásra, mivel a nettó 178.500.-Ft osszeggel az övék a legkedvezőbb árajánlat.

Péringer Antal képviselő: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem szeretne részt venni a

szavazásban.

. 
Kérdés, vélemény' javaslat' hozzászőIáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot szav azásr a te szi fe l.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ] tartózkodással - ellenszavazat néIhjl - meghozta a
kóv e t kez ő határ o z atot :

103/2018.(IV. 1s.) Z. iinkormányzati HATÁno ZAT

Zánka Község onkormányzata Képviselo-testülete a

Zánkai Kútkert talaj munkáIataira érkezett ajánlatok közül
a Nivegy Trans Kft. (adószám: 13902784-2-19 827l
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Szentantalfa, Mocsár dűlo 01 1619 brsz. képviseli: Péringer
Antal ügyvezető) árajánIatát tekinti nyeftesnek nettó
1 78.500.-FI+ÁFA összegben.

Felhatalmazza a poIgármesteft a váIla|kozási szerződés
a|áírására.

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

4l8. Játszőtéri eszközök felújítására
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Gyakorlatilag köteleket kell lecserélni a játszőtéti hintáknál
48.000.-Ft értékben. IgazábÓ| nem is kellett volna testületi ülés elé vinnie, saját hatáskörben is
dönthetett volna. Egy ajánlatot kéfiek be, javasolja elfogadásra.

Kérdés, vélemény' javaslat, hozzászőláS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozatt j avaslatot szav azásr a teszi fe l.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
kr)v e tke z ő határ ozato t :

ellenszavazaÍ és tartózkodás nélkul - meghozta a

10412018. (Iv. 18.) Z.iinkormányzati HATARo ZAT

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a
játszőtéri kötélzet cseréjére szerelvényekkel együtt a

,,Mentes Kötélgyártó'' (adószám: 61043297-r-40 8360
Keszthely, Szalasztó u. 28.) vállalkozástól érkezett bruttó
48.000.-Ft-os áraj ánlatot elfogadj a

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aIáírására.

Határidő: 2018. május 15.
Felelős: polgármester

4 l 9 . B a|aton RÉ -n us Z ár aján|ata n é m eto rszá g i kirá nd u lá s ra
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Meghívást kaptak a németországi testvértelepülés 1100 éves
fennállásának az ünnepségére, melyre a Bokafogó Táncegyüttessel utazna el aipolgátmester
úrral, Péringer Miklós képviselo úrral, Lukács Agnes jegyzó asszonnyal. Buszajánlatok
bekérésére kérte meg Böhmné Kocsis Szilvia művelődésszervezőt, aki a Balaton RÉ-BUSZ
Kft-től tudott árajánlatot kérni. A buszköltség 716.520.-Ft. Senki más nem váIaszo\t az
ajánlatkérésre. Javasolja elfogadásra, annál is inkább, hiszen éveken át nem viszonozták a
testvértelepülés meghívását.
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|ás nem hangz1k el, Filep Miklós polgármester a

határ o zatt j avas l atot szav azást a te szi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkúl - meghozta a
k)v e tkező határ o zatot :

105/2018. (Iv. 1s.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete a

németors zági te stvérváro s me gh ív ásár a Ve szprém- Zfutka-

Hüttenheim-Willanzheim és vissza útvonalra a Balaton
ItÉ-eusz 98' Kft. (adószám: II32744O-2-I} 8200
Veszprém Liszt Ferenc u. 1.) bruttó 716.520.-Ft-os
ár aj án|atát e l fo gadj a.

Fe lhatalma zza a polgárrne stert a me grende lés aláírására.

Határido: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

4/10. Napsugár tér és Nádas utca köziitti 55211hrsz-ú murvás parkoló kialakítására
Előterj esztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester:. 4 helyről kértek be ára1ánlatot: Via Vomito Kft-től, Munkagép
Kft-től, Borda LászIő egyéni vállalkozótól, Renesis Kft-től. Egy helyről érkezett csak be
árajánlat, a Via Vomito Kft-től 3.255.30O.-Ft+ÁFA összegben.

Varga Zoltán alpolgármester: Körülbelül 40 parkolóhellyel bővülne a tertilet.

Filep Miklós polgármester: Javasolja a Via Vomito Kft. ajánlatát elfogadni.

Kérdés' vélemény, javaslat, hozzászőlás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot szav azásr a te szi fel.

A Képviselő-testület ő igen szavazattal, - ellenszavazaÍ és tartózkodás nélkiil meghozta a
köv e t ke ző hat ár ozatot :

106/2018. (IV. 1s.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z 
^T

Zánka Közsé g Ö nkormán y zata Képvi se lő -te stril ete Zárlka
Napsugár tér Nádas utca murvás parkoló kialakítására
érkezett árajánlatot a Via Vomito Kft_től (adószám:

14928978-2-19, 8200 Veszprém Kádártai |Jt 27. képviseli:
Dénes Zo|tán ügyvezető) 3.255.300.-Ft+ÁFA összeggel
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a váIIalkozási szerződés
a|áítására.
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Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
polgármester

4/11. Strandi parkoló felfestésére, zöldsziget csökkentésének kivitelezésére
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: A keleti részen megszüntetnék, a nyugati részen lecsökkentenék
a zöldszigeteket' valamint a parkolót újra fel kellene festeni, mert már nem látható a felfestés.
Ugyanazon 4 helyről kértek be fuajánlatot: Via Vomito Kft-tol' Munkagép Kft-tol, Borda
Lász\őtől és a Renesis Kft-től. Ugyancsak egy árajánlat érkezett be a Via Vomito Kft-től
1 . 8 00. 000. -FI+ÁFA össze gű áraj ánlat. Javasolj a elfogadásra.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőláS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ o zati j avaslatot szav azásr a te s zi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás néllcül - meghozta a
kÓv e tkező hatór ozato t :

l07/2018.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviseló-testülete a

Zánka strandi parkoló felfestésére, zóldsziget
csokkentésének kivitelezésére a Via Vomito Kft
árajánlatát (adószám: 14928978-2-19, 8200 Veszprém,
Kádártai út 27. képviseli: Dénes Zo|tán ügyvezető)
1 . 800.000.-FI+ÁFA összeggel elfogadi a.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzodés
aIáírására.

Határido: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

41 12. Hegyalj a utca csapadékv tz e|v ezetésére
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

i-itep nnitlós polgármester: A ToP pályázattaI vártak erre sokáig, a Theodora étterem
mögötti belviz illetve forrásvizeknek az elvezetésére. A kiviteli tervet elkészítették. A ToP
pályázaton nem nyertek, így a múltkori döntésnek megfelelően kértek be ára1ánlatokat. Erre is
egy darab ári1ánlat érkezett be a Via Vomito Kft-tol5.901.150.-Ft-os ára|ánlat.

Péringer Antal képviselő: Ez mit foglalna magába?

Filep Miklós polgármester: A Villasori úttól kezdődően le kell burkolni az árkot, egy trapéz
szelvényű árok kerül kialakításra és egy áteresszel bevezetésre kertil aminek a végső
befogadója a Balaton.
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Varga Zo|tán alpolgármester: Gyakorlatilag a forrásv íznek a levezetése.

Filep Miklós polgármester: Igen, illetve az útburkolaton keletkező csapadékok elvezetése is.
Javaso lj a az ár aj ánlat elfo gadását.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|ás nem hangzik el, F'ilep Miklós polgármester a
határ ozatt j avaslatot szav azást a te szi fel.

A Képviselő-testüIet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkal - meghozta a
köve t kező ha t aroza tot :

108/2018. (IV. 18.) Z. önkormány,zati H A T Á n o Z AT

Zán|ka Kö z sé g Önkormán y zata Képvi s elő -te stül ete Zánka
Hegyalja utca csapadékvíz elvezetésére a Via Vomito Kft
árajánIatát (adószám: L4928978-2-19, 8200 Veszprém,
Kádáftai vt 27 . képviseli: Dénes Zottán ügyvezető) bruttó
5.90 1. 1 50.-Ft összeggel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására-

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: polgármester

4/13.Yérkúti utca Dózsa Gyiirgy utca burkolat felújításra
ElőÍerjesztő. Filep Miklós polgiirmester

Filep Miklós polgármester: Úgy tervezték a terület bejárás során' hogy a Rétes csárda előtti
burkolatot teljes egészében felújítják csíkos felfestéssel, amely megtiltja a járművek
parkolását. A NIF Zrt. ezze| párhuzamosan tervezi a kerékpárutat. Ez várhatóan 2 év múlva
valósulna meg' amennyiben jóváhagyja az önkormányzat ezt a nyomvonalat. Azt kell
eldönteni, hogy megvárják-e ezt akét évet és a jelenlegi rossz hullámos állapotú burkolatra
történjen a felfestés, vagy pedig saját forrásbőI az önkományzat felújítsa a burkolatot és úgy
kerüliön rá a felfestés.

Varga Zoltán alpolgármester: Szerinte fogadják el a felfestésre vonatkozó 150.000.-Ft-os
árajánlatot, a burkolat felújítással pedig várjanak. A felfestés muszáj, hiszen nagy a
balesetveszélly az érintett szakaszon' különösön nyári idoszak alatt.

Filep Miklós polgármester: Összesen az árajánlat 2.400.000.-FI+ÁFA, amely tartalmazza a
felfestést és a burkolat felújítást is.

Péringer Antal képviselő: Szerinte a burkolatjavítással várják meg azt a 2 évet. A felfestést
pedig rendeljék meg.

' Filep Miklós polgármester: A felfestésre vonatkozó ajánlatot szavazásrabocsájtja.
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határ ozati javas latot szav azást a te szi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkt;l - meghozta a
kÓv etkező haÍározatot 

"

109/2018.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testül ete Zártka
Vérkúti utca Dózsa György utca burkolat felújítására és

felfestésére a Via Vomito Kft árqán|atát (adószám:
14928978-2-19, 8200 Veszprém, Kádáftai ut27. képviseli:
Dénes ZoItánügyvezeto) érkezett árajánLatot - kizárőlag a
felfestésre vonatkozóan - 150.000.-Ft+ÁFA összeggel
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a váIlalkozási szerződés
aIáírására.

Határidő: 2018. május 15.
Felelős: polgármester

5. Kerékpárút tervezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Egy jelentős lakossági tiltakozás volt a Dőzsa György utca és a
balatonszepezdi Víriusz utcai tulajdonoSok, többségében nyaraló tulajdonosok részérő1, hogy
ott kerékpár út ne menjen, ezzel a Képviselő-testület is egyet értett. Ekkor a NIF ZrÍ-tőI
kaptak ígéretet, hogy megvizsgá|tatják a tanulmányterv szinten a Borosok útja Vérkúti úton
fel, a Rákóczi úton és balra a Villasori úton menne azegytk megvizsgálandó nyomvonal, a
másik pedig, hogy a 7l-es főút mellett menne végig a kerékpárűt.E'zzel szemben most egy
kész engedély tervre, kiviteli tervre kér1k az önkormányzatot, mint az út tulajdonosának
hozzá1átu|ását, amely gyakorlatilag váItozatlanu! az eredeti nyomvonalon Borosok úda,
Vérkúti út, Rákóczi út, Villasori út, Dőzsa György út majd Balatonszepezd Víriusz utcán
vezetné a kerékpár utat. A balatonszepezdi polgármester úr előzetes tájékoztatást adott arról'
hogy ezt a levelet ők is megkapták, jövő héten fogják testiileti ülésen tárgyalni' viszont annyit
elmondott, hogy kémi fogják mind a két nyomvonal megvizsgálását. Annak ismeretében
döntenének a tulaj dono si hozzáj árulás kiadásáró 1.

Péringer Antal képviselő: Kerékpár utat a Villasori útra felvinni semmiképpen nem
javasolja. Nem javasol végleges hozzájárulást kiadni, mindenképp meg kell vizsgálni
terveket. A 71-es főút mellett vagy a vasút mellett megvalósuló kerékpár utat tudná
támogatni. Dózsa György uthoz csak úgy lehetne kiadni engedélyt, ha külön kialakítanak ott
kerékpár sávot.
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Filep Miklós polgármester: Kérte a NiF Zrt-t a helyszíni bejáráson va|ő részvételre, ők ezt
nem tartották szükségesnek, nem jelentek meg.

Horváth Lajos képviselő: Ne adják ki ahozzájárulást, csak feltételekkel. Egyrészt vizsgáIják
meg, amit kértek. A Villasori utat nem tudja elképzelni, hiszen a 71-es fóúton át kellene kelni,
amely nagy balesetveszély jelent. Ktjssék aklhoz, hogy elkülönített kerékpár utat alakítsanak ki
a Dózsa György úton.

Varga Zoltán alpolgármester: A Zátka térképen egyértelműen látszik, hogy az ároktól a
vasút mellett széles önkormányzati telek áll rendelkezésre, azt szívesen odaadnák. F'z a 424
hrsz-ú terület' melyet ingyen odaadna. A 71-es foút melletti kerékpár utat pedig vizsgálják
meg.

Filep Miklós polgármester: Egyébként a 71-es főút melletti területet is a Tusakos mellett is
odaadják ingyen és bérmentve, amely amúgy egy nagy értéktí terület.
Javasolja a tanulmányok elkészítését és ezeknek az ismeretében döntsenek véglegesen.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|ás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodas nélkul - meghozta a
köv e tkező határ o zat ot :

110/2018. (IV. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z 
^T

Zánka Község Önkormányzata Képviselo-testülete a NIF
ZrÍ. (Budapest 1134, Váci út 45.) áItal kerékpárút
tervezéséh ez kért tulaj dono si hozzáj árulás sal kapc so latban
a két tervezett nyomvonal tanulmánytervének
megvizsgálását követően fog érdemi d<jntést hozni.
Megbízza a polgármesteft' hogy a kérelmezőt a döntésről
tájékoztassa.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: polgármester

6. Vegyes ügyek:
C iv il s ze rvezete k, kl ubo k b es zómo lój a
Előterj esztő : Filep Miklós polgórmester

Filep Miklós polgármester: A részletes beszámolók ki lettek küldve, melyet az előterjesztés
tarÍa|maz. A civil szervezetek beszámolói szabályosak voltak, számszeraleg számlákkal
alátámasztva, korrekt e 1 számo lás sal. Javaso lj a e l fo gadásra.
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határ o zati j avas latot szav azásr a te szi fe l.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül - meghozta a
kov e tkez ő hat áro z ato t :

111l2018.(IV. l8.) Z. iinkormányzati H A T Á n o z AT

Zfu'ka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
zár'kai civil szervezetek (okályi István Kertbarát kör,
Magyar Tenger Népdalkör, Nőklub, Kétnyelvű Német
Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde Szülői Munkaközösség,
Ószitőzsa Nyugdíjas Klub, Életmód Klub, Honismereti
Kor,Bozzay pál Áltatanos Iskola Szülői Munkaközössége,
Nevesincs Színjátszó Kör, Közösségi és Tömegspor1
Klub) á|tal benyújtott 2011. évre szóló beszámolót
elfogadja.

Civil, szervezetek, klubok támogatósi kérelmg
Előterjesztő : FiIep Miklós polgórmester

Filep Miklós polgármester: Tájéko ztatást ad anól. hogy ezekben a percekben alakul meg aZ
az aIapítvány, amelybe a nem hivatalosan bejegyzett zfu'kai civil szervezetek is közösen
tömörülni tudnak. Eddig, aki kérte, a folyamatos műkodéshez támogatást biztosított az
önkormányzat. Az erÍe aZ évre tervezett összeget (2.300.000.-Ft-ot, amelyből levonják a
2018-as évben eddig felhasznált összegeket) átadják az alapítványnak, amelyet egymás között
fel tudnak majd osztani' Gondolj a, ez ts volt a céIja az alapítvánnyá alakulásnak, illetve a
páIyázati lehetőségek és további plusz bevételek képzése.

Péringer Antal képviselő: Mindegyik civil szervezet ér1ékes munkát végez.

Varga Zottán alpolgármester: Örömnek érzi, hogy a mai napon megalakul a Zánkáért
Kulturális Egyesület. Szeretné látni a csomagajánlatot az egyesülettől.

Lukács Ágnes jegyző: Csak pontosításként mondja' hogy eddig támogatást az a civil
szervezet kaphatott, amely bírósági bejegyzéssel, bankszámlával, felelős vezetővel
rendelkezett.
Jelenleg aFaluház működési kiadásaihoz járuIhozzá az önkormányzat ezeknél a kluboknál,
szervezeteknél. Nem támogatásról van szó. onnantól lesz támogatás, amikor megalakul és
bejegyzésre kerül a Zánkáét Kulturális Egyesület' Akkor lehet támogatási szerződést kötni.
Jelenleg a civil szervezetekból 2 szetvezet részesült támogatásban, mert ők bejegyzett
szervezetek.

Filep Miklós polgármester: Javasolja a keret összeg átadáSt az aIapítványnak, nem klub
szinten tör1éno átadását.
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőláS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozatij avaslatot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-tesÍület 6 igen szavazattal,
következő határ ozaÍot.'

ellenszavazaÍ és tarÍózkodós nélkul - meghozta a

It2/20l8.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormán y zata Képviselő-testülete a 2 0 1 8.

évi költségvetésben társadalmi szervezetek támogatására

betervezett 2.300.000.- Ft összeget a zánkai civil
s2ervezetek támogatására, aZ újonnan megalakuló
Zánkáért Kulturális EgyesüIet számára adja át - a 2018.
évben már felhasznált összeg levonásával.

Megbízza a polgármestert a támogatási szerzódés
aIáírásával és a támogatás kiutalásával.

Határido: 2018. május 15.

Felelos: polgármester

Tújékoztatós a gyermek néptdnc oktatds beadvúnyúról
Előterj esztő : Horváth Laj os képviselő

Horváth Lajos képviselő: A szülői munkaközösség elnökétől és a FaIuhéu vezetőjétől kapott
egy levelet. Szól arról, hogy egyre kevesebb gyermek jár a gyermeknéptánc próbákra, akik
egyetlen egyszer sem léptek fel ebben az évben színpadra. Sok panasz érkezett, mind a Szülői
Munkaközösség felé, mind a Fa|uház dolgozói felé. Tehetséges gyerekekről van szó, akik
szeretnének táncolni és szerepelni. Kérik, hogy ez ügyben intézkedjenek. Megköszoni a
levelet. Filep Miklós polgármester úrral történő egyeztetés a|apján elmondható, hogy a
Fa|uház nagytermét próbákra odaadnák a gyermeknéptánc csoportnak' akkor is, ha sikerülne
létrehozni egy alapfokú művészeti iskola keretén belül létrejövő néptánc csopor1ot. A feladata
az, hogy keressen olyan alapfokú művészeti iskolát, amely rendelkezik néptánc szakkal, és
amerrnyiben ők bevállalják, hogy az ő tntézményük alatt tudnának műkodni, akkor a helyet a
Faluház tudja biztosítani illetve a SZerVező munkában aZ iskola dolgozói részt vesznek.
Megkereste Vastag Richárd oktatót, aki szerint nagyon nehéz olyan oktatót találni, aki
rugalmas és utazna. Ő vállalná. Sürgősen megpróbál lépni.

Filep Miktós polgármester: Fontosnak tart1a a néptánc oktatást. Amennyiben kell' úgy
testületet kell összehívni, mert ő 200.000.-Ft-ig dönthet polgármesterként. Kér felhatalmazást
a testülettől atta, hogy Horváth Lajos keresse a lehetőségeket a megoldásra, és amint lesz
valami konkrétum, a testület elé lehet vinni.

Kérdés' vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el' Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot szav azásr a teszi fe l.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ] tartózkodóssal - ellenszavazat nélkül meghozta a
követ kező hatórozatot.'
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113/2018.(IV. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért abban, hogy a zánkat gyermeknéptánc csoport
ügyében Horváth Lajos képviselő és igazgatő úr járjon e1.

Amennyiben szükséges, képviselő-testtileti ülés elé

terjessze eIő az elért eredményeket.

Határido: folyamatos
Felelos: Horváth Lajos képviselő

Re n dőrs é g i t dmo g at tts r ó l
Előterj esztő : Filep Miklós polgőrmester

Filep Miklós polgármester: Mint minden évben, most is kéri a rendőrség a bruttó 72 000 Ft
támogatást, amelyet rendőr napi jutalmazásra használnak fbl. Javasolja ennek biztosítását.

Kérdés, vélemény, javaslat' hozzásző|áS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas latot száv azásr a te szi fe 1.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tarÍózkodás nélh.il ' meghozta a
következő hattirozatot :

t14l2018.(IV. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Balatonfiiredi Rendőrkapitányság kérelme alapján a
Rendőrség Napja alkalmából a rendőrségi dolgozók
j utalmazásához tör1énő felhaszná|ásra 7 l. 88 0 Ft összegben
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben
támogatásokra j óváhagyott előirányzat terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrol a
Balatonfuredi Rendőrkapitányságot tájékoztassa, a
támogatási szerzodést írja aIá és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.

Határidő: 20l8. május 2.

Felelős: polgármester

Vúllulkozúsi szerződés módosítdsa (AFV Tóbla Kft.)
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: A héten megtörténik az utcanévtábla tar1ó keretek szállítása. A
vállalkozói szerződésben a határidó 2018. március 15. napja volt megadva. Tcjbb mint egy
hónapos csúszásban vannak. A vállalkozási szerződésben foglalt kötbér (1 l0 000 Ft) igényét
érvényesítsék-e?
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Péringer Antal képviselő: Azért tették bele a szerződésbe a kötbért, hogy ebben az esetben
érvényesítésre kerülj ön.

Filep Miklós polgármester: A lehetőséget megadhatják, hogy amennyiben pótmunkák
lennének, ezt a kotb ér ö s sze get bele számíts ák.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőláS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozattj avaslatot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - meghozta a
kov e tke z ő határ o zat o t :

l15/2018. (Iv. 18.) Z. önkorm ányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
AFV Tábla Kft-vel (1L02 Budapest' Halom u. 14. 2lll7.
képviseli: Tar János ügyvezető) kotött vállalkozási
szerződésben foglaltak szerint kotbér megírzetésére tart

igényt a szerződés késedelmes teljesítése végett.

Megbízza a polgármester1, hogy a döntésről a válla|kozőt
értesítse és a vállalkozói díjból a kotbér összegét vonja le.

Határidő: 2018. május 5.

Felelos: polgármester

Vidékfejlesztési pálydzat benyújttisa a Borhét nyitó vagy zdró rendezvényére
Előterjesztő : Péringer Miklós

Péringer Miklós képviselő: A LEADER pályázatta| kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni.
Egy programra a szüreti felvonulás programj ára adtak be pályázatot, de lerine lehetőség két
programra vonatkozó pályázaÍ benyújtására is, mivel kevés páIyázat érkezett be. A Borhét
felvonulás nyitó vagy zárő rendezvényére gondolta benyújtani' am1hez testületi döntés kell.

Filep Miktós polgármester: Javaso|ja az ujabb páIyázat benyújtását.

. Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|ás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avaslatot szav azásr a te szi fe 1.

A Képviselő-testület 6 igen szavazatÍal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkal - meghozta a
kbv e tkező hatór ozato t :

1I6/20!8.(IV. l8.) Z. tinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselo-testülete
megbízza Péringer Miklós képviselőt, hogy
Vidékfejlesztési támogatás iránt újabb támogatási
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kérelmet, páIyázatot nyújtson be a Borhét nyitó vagy zárő
rendezvényére vonatkozóan.

Balatoni Futdr támogatósi kérelme
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Javasolja 20eFt támogatás biztosítását a kérelem alapján.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határozatij avaslatot szav azásta teszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szayazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a
kÓv e tke ző határ oz aÍo t :

l17l20I8.(Iv. 1s.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Kcizség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Balatoni Futár időszaki sajtótermék kiadásához 20.000.-Ft
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben
j óváhagyo tt előir ány zat terhére.

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kiutalásáról
gondoskodjon.

Határido:
Fele1ős:

Határidő:
Felelos:

azonnal
Péringer Miklós képviselő

2018. május 30.

polgármester

Medicopter Alapíndny ttűmogatúsi kérelme
Előterjesztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Javasolja 2OeFt támogatás biztosítását.a kérelem alapján.

. Kérdés' vélemény, javaslat' hozzászőIáS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozatí javaslatot szav azásr a te szi fe l.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a
következő hatórozatot :

118/2018. (Iv. 18.) Z. önkormányzzti H A T Á n o Z AT

Zárka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Medicopter Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi u.

51.képviseli: Rédei Lász|őné elnök) részére 20.000.-Ft
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támogatást biaosít a kérelmében megjelölt, légimentéshez

szrikséges eszközök beszerzéséhez, a 2018. évi
költségvetésben j óváhagyott e|őirányzat terhére.

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kiutalásáról
gondoskodjon.

Határido: 2018. május 30.

Felelős: polgármester

Vakok és Gyengénlútók együttmííkt),tlési és tdmogatdsi kérelme
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Nem javasolja ebben a formában a szervezettel az
együttműködést és a támogatást.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|áS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozatij avas latot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszgvazat és tartózkodás nélkul - meghozta a
kÓvetkező hatór ozatot :

119/20Í8.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zálka Község Önkormányzata Képviselo-testülete a

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete (8000

Székesfehérvár, oskola u. 6. képviseli: dr. Mellár Renáta)
együttműködési és támogatási kérelmét megismerte.
Lz abban foglaltak szerint nem kíván együttműködni és

támogatás biztosítani a szew ezet tészére.

Megbízza a polgármester1, hogy a döntésről a szervezetet
értesítse.

Határidő: 2018. május 30.

Felelos: polgármester

RtÍkóczi Szövets ég tdmogatás i kérelme
Előterjesztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Javasolja 3OeFt támogatás biztosítását a kérelem alapján.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászőIás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avaslatot szav azásra teszi fel.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkut - meghozta a
kovetkező határ ozat ot :

120l2018.(IV. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Rákóczi Szövetség (L027 Budapest, Szász Károly u. 1. 4.

em. 1. képviseli: Dr. Halzl József) kérelme alapján
30.000.-F't támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben
j ó váha gyo tt elóir ány zat terhére.

Megbizza a polgármester1, hogy a támogatás kiutalásáról
gondoskodjon.

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: polgármester

TtÍjékoztatús u Közösségi és Tömegsport Klub tdmogatdstÍról
Előterjesztő : Filep Miklós polgórmester

Filep Miklós polgármester: A 2017l2o18-as labdarugói szezonra megkérik a Kozosségi és
Tömegsport Klubbot, hogy a szűkített műktjdési költségéről adjon tájékoztatást. A támogatást
a2017l20I8-as labdarúgói szezon végéig adják. A Közösségi és Tömegspor1Klub értesítésére
megbízzák Varga ZoItán alpolgármester urat.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|áS nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határ ozatij avaslatot szav azásr a teszi fel.

A Képviselő-testiilet 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodíts nélktil - meghozta a
kóve tkező határozatot.-

l?1/2018.(Iv. 18.) Z. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete
fe lhatalmaz za Y ar ga Zoltán alpo l gárme ster1, ho gy ér1e s ítse
a Közösségi és Tömegspoft Klubot, miszerint a
működéshez szükséges támogatást a 2017l2018-as
labdarúgó szezonig biztosítja Zánka Község
Önkormányzata.
Egyidejűleg felkéri a szetvezet vezetőjét, hogy a
műkö dé shez szüksé ges kö ltsé gveté srő l adj o n téi1 éko ztatást
a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: alpolgármester
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Pénzeszköz dtadtűsa Ztűnkai Közös Ónkormdnyzati Hivatal részére
Előterjesztő. Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Felkéri Lukács Ágnes jegyző asszonyt a napirendi pont
ismertetésére.

Lukács Ágnes jegyző: A Magyar Közlönyben jelent meg egy rendelkezés a
Belügyminisztérium támogatási döntéséről, amelynek az eredménye, hogy 2019. év december
31-ig Zánka Község Önkormányzata részére ASP rendszer bevezetésével kapcsolatosan
biztosított pénzeszkózt fel kell használni. Az ASP támogatás felhasznáIáSa nem Zánka
Község Önkormányzatához, hanem a Zánkai Közös ÖnkormányzatiHivatalhoz kapcsolódik.
A támogatási szerződés alapján ennek átadáSáról gondoskodni kell. Készített egy pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodást' amely alapján eZ a pénzösszeg a támogatói okiratban
meghatározott célra használható fel. Jelesül a költségvetési beszámolóban is rögzített módon a
csatlakozási konstrukciő az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez címu,
uniós finanszírozású konstrukció keretében elszámolt személyi jellegű költségek
el számolás ár a hasznáLható fel.

Filep Miklós polgármester: Mennyi összeget jelent?

Lukács Ágnes jegyző: 437.6OO.-Ft összeget tarta\maz.

Filep Miklós polgármester: Javasolja ezen összeg pénzeszköz átadását.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|ás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a
határ ozati j avas latot szav azásr a tes zi fel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodíts nélkul meghozÍa a
kov e tkez ő határ oz ato t :

122/2018.(IV. 18.) Z. önkormányzati H A T A R o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

BMÖGF/246-1'12018 számú támogatói okirat alapján
átad1a a Zárlkai Kozös Önkormányzati Hivatalnak a

Magyar Államkincstár áItal folyósított támogatást aZ

önkormányzati ASP rendszer bevezetésében közreműködő
önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése
érdekében.

Az átadó 437.600,- forint pénzeszköz átadásárő|

rendelkezik a Zfutkai Közös Önkormányzati Hivatal
7 3 20 0 0 62 - L 6 0 3 29 67 számu számláj ár a, áIlamháztartás o n
belüli támogatásként történő átutalásról.
Megbizza a polgármester és a jegyzőt a pénzeszkózátadást
me gállap o d ás aláír ásár a.

Határuidő: 2018. máius 15.
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Felelős: polgármester, jegyző

Meg bízús i s zerződés módo s ítás a (Car-B ay Kft.)
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester

Filep Miklós polgármester: Felkéri Lukács Ág.,e' jegyzőta napirendi pont előterjesztésére.

Lukács Ágnes jegyző: Amikor a szerződés aláírásra került, akkor már |átták, hogy van olyan
adata ennek a szerződésnek amit a cég készített' ami óraszámban pontatlan volt. Ezt észlelte a
Car-Bay Kft., hogy elírták az adatokat és kérték konigálni a korábban adott ára$nlatukhoz
képest aszerződést.

Péringer Miklós képviselő: Az önkorm ányzatn.ak kerüi többe a megbízási szerződés
módosítása?

Lukács Ágnes jegyző: Igen.

Filep Miklós polgármester: Javasolja, hogy hatalmazzák fel a jegyző asszonyt, hogy a
tényleges óraszámnak megfelelően a mellékletet módosítsák.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzásző|ás nem hangzik el, Filep Miklós polgármester a

határ ozati j avas l atot szav azásr a teszi fe l.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, - ellenszavazaÍ és tartózkodás nétkal - meghozta a
kov et kező hat ár ozato t :

123l2018.(Iv. 18.) Z. önkormányzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbizza a jegyzót a Car_Bay Kft.-vel kötott megbízási
szerzódés mellékletének módosítására, a tényleges
Óraszámnak megfelelően.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: jegyző

Filep Miklós polgármester: A felvett nyilvános ülési napirendek végére értek.
Javasolja zárt ülés elrendelését a következo napirend tárgyalására:

124/20t8.(Iv. 18.) Z. iinkormónyzati H A T Á n o Z AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testüIete zárt
ülést rendel el a következő napirend tárgyalására:
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1. Zánka rc5q49 hrsz-ú ingatlan elidegenítési és

terhelési tilalom törlése iránti kérelem

A döntés meghozatala konkrét vagyontárgyat érint.
A döntéshozatali folyamat nyilvánossága, a döntés
indokainak nyilvánosságra kerülése és hasznosítási
szándék nyilvánossága az önkormányzat gazdasági, üzleti
érdekeit, alaposan vélelmezhetően közvetlenül és
hátrányosan érintheti.
A fenti foltételek együttes fennállására tekintettel a
Képvi selő-testület a zárt ülés elrendelésérő 1 határ o zott.
A határozat a Magyarország helyi önkormányzatairőI
szóló 20II. évi CLXXXIX tcjrvény 46. $ (2) bekezdés a)
pondán alapul.

Ahatátozat a Magyarország helyi önkormányzatairőI szőlő 2011. évi CLXXXX törvény 46.

$ (2) bekezdés a) pontján alapul

Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Filep Miklós polgármester a nyilvános
ülést 16,35 órakor bezárta.
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