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Jegyr(jkönyv
Készült: Zánka, Monoszló, Balatonszepezd Szentantalfa, Szentjakabfa' Balatoncsicsó,
Tagyon, Óbudavár Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.
augusztus 23-án I],00 őrai kezdettel a Zánkai Fa|uház nagytermében tartott
nyilvános együttes üléséről.

Jelen vannak
Filep Miklós
Horváth Lajos
Péringer Antal
Stróbl Gábor
Péringer Miklós

Monoszló Közsés onkorm
Simon György
Krírolyi Róbert
Ga^ílnéKapás Krisztina
Horváthné Steierlein Ilona

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Balatonszepezd Község Önkormánvzata Képviselő-testülete részéről:
polgármester
dr. SebestyénLászlő
Sándor Gyuláné
alpolgármester
Varga József
képviselő
Biró Imre
képviselő
Bardon Róbert
képviselő
Balatoncsicsó Község onkormánvzata Képviselő-testiilete részéről:
polgármester
Schumacher József
Scher Péter
alpolgármester
Bocskay Endréné
képviselő
Dobossy LászIő
képviselő
Scher Zo|tán
képviselő

obudavár Község Önkormánvzata Képviselő_testülete részéről:
Végh Tamásné
Hoffmann József

Szentan
Kiss Csaba
Molnar Lászlő
Szatlmajer István
Sólyom Tünde

po1gármester

alpolgármester

polgármester
alpo1gármester
képviselő
képviselő
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Szentiakabfa Község Önkormányzata Kénviselő-testülete részéről:
Steixner Lászlő
Steierlein Imre
Molnárné Titz Atdrea
Hoffman Erika

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tagvon Kiizség onkormányzata
Steierlein István
Gombos Dezső
Molnár Zoltánné
Gyarmati Kornél
Kránicz Sándor

Képviselő_testülete részéről:
polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:
Lukács Agnes
dr. Hajba Csabáné

jegyző
aljegyző

Filep Miklós Zánka község poleármestere: Tisztelettel köszönti a 8 önkormányzat
Képviselő-testÍiletének tagiait, a polgármestereket' valamint Jegyző Asszonl és Aljegyző

Asszonyt az egyi'ittes testületi ülésen.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel
Monoszló Község Képviselő-testtilete tagai közül 5 főbőI4 fő,
Balatonszep ezd Község Képviselő-testülete tagtrai közül 5 főből 5 fr ,
Balatoncsicsó Község Képviselő-testiilete tagjai közül 5 főből 5 fő,
Óbudavár Község Képviselő-testülete tagaiközül 2 főbőI2 fő,
Szentantalfa Község Képviselő-testülete tagai közül 5 főbőI4 fő,
Szentjakabfa Község Képviselő-testtilete tagaí köZül 5 főbőI4 fő,
Tagyon Község Képviselő-tesftilete tagai közül 5 fbből 5 fo,
Zfutka Község Képviselő-teshilete tagjai közül 7 főbőI5 fii jelen van aZ ülésen.
Az egyes testtiletek a minősített többségrí döntéshez a megfelelő |étszámot biztosították.
Az ülést megnyitotta.
Javasolta, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontot tárgyalják. Megkérdezte, hogy
Van-e valakinek további napirendi pontra javaslata.
Nem volt.
Kérte a testtileteket, hogy akí az ülés napirendi pontját a meghívóva| egyezően elfogadja,
kéz fel emel ésse| szav azzon:
.

Mono s zl ó KÓ z s ég Önkormányz at a Képv i s e l ő -t e s tül e t e 4 i gen,
Balatonszepezd Kozsé g onkormányzata Képviselő4estülete 5 igen,
Balatoncsicsó Közsé g onkormányzata Képviselő-testülete 5 igen,
Ób udav ár Kö z s ég o n k or m á nyz at a Képv i s el ő -t e s tül et e 2 i ge n,
Sze nt ant alfa Kö z s ég onkor mány z at a Képv i s e l ő -t e s tül e t e 4 i gen,
Szentj akabfa Kozs ég Ónkorm ányzat a Képvis el ő1e stülete 4 i gen,
Tag,,on KÓzség Ónkormányzata Képviselő4estülete 5 igen,

Zánkn Község onkormányzata Képviselőlestülete
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igen szavazattal, ellenszavazat

tartózkodás nélk't;l a napirendi javaslatot elftgadja az alábbiak szerint:

és

NAPIREND:

1. A

Zánkai Közös Önkormán yzati
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

}Jliv atal

alapító okiratának módosítása

NAPIREND TÁRGYalÁSl:

1. A

Zánkai Közös

Önkormán yzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Lukács Ágnes jegyzőz A Nemzeti Adó és Vámhivata| a Balatoncsicsó Nemzetiségi Iskola
működtetésre történő visszavételévelkapcsolatban egy olyan tájékoztatást adott miszerint
nem biztosítottak a könywiteli, számviteli feltételek, hogy a tevékenységet az iskola
intézményesetében a Közös onkormányzatí Hivatal ellássa. Javasolják a 692O-as TEÁOR
szám felvételéta Közös Önkormányzati lFrivatal alapítő okiratába és tevékenységeközé.
Ennek az átvezetésével lesz jogosult a közös hivatal az intézmény könyvelési feladatait
ellátni.
Javasolja a Képviselő-testtileteknek, hogy az eÍőterjesztés szerirf' az egységes Alapító okiratot
és a 692O-as tBÁoR szám átvezetésétbagyják jővá.
Filep Miklős Zánka község polgármestere: Kéri, akt az alapitő okiratot az előterjesztésnek
megfelelő en elfo gadj a, szav azzol7

obudavár Község onkormányzara Képviselő-testülete 2 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkt;l -, meghozta a következő határozatot:

63l20l'6.(vul.

n)

Ó.önkormányzati

HATÁnoZ

AT

Óbudavár Közs.ég Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zánkat Közös onkormányzati Hivatal alapitő okiratának
módosítását, a v éltozásokkal egységes szerkezetbe fo glalt
alapitő okiratát - az előterjesztés szerint - elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a váItozás átvezetése iránt
intézkedjen a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartása felé.

Hatá/rdő
Felelős:

azonnal
jegyző

'Szentantalfa Kozség onkormányzata Képviselő4estülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélful -, meghozta a következő hatórozatot:

85I20L6.(WII. 23.) Sza.önkormányzati

HATÁn

o Z AT

Szentantalfa Község onkormányzata Képviselő-testÍilete a
Zánkai Közös Önkormányzati lHivatal alapitő okiratának
mó do sításá t, a v áltozásokkal egységes szerkezetbe fo gl alt
alapítő okiratát - az e(őterjesztés szerint - elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a véltozás átvezetése iránt
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intézkedjen a Magyar Államkincstár törzskönyvi

nyilvántartása felé.

Határidő:
Felelős:

azonna|
jegyző

Szentjakabfa Község onkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkul -, meghozta a kÖvetkező határozatot:

5L/20I6"(WII. 23.) Szj.önkormányzati

HATÁno Z

AT

S zentj akabfa Község Önkormán yzata Képvi selő -testülete
a Zánkai Kö z ö s Önkorm án y zati Hiv atal alapitő okiratának
módo sítását, a v á|tozásokkal egységes szerkezetbe fo glalt
a|apitő okiratát - az előterjesztés szerint - elfogadja.
Megbizza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése irént
intézkedjen a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartása felé.

Határidő:
Felelős:

azornaÍ
jegyző

Balatoncsicsó Község onkormányzata Képviselő4estülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélWl -, meghozta a kovetkező hatórozatot:

70l20t6.(vIII. 23.) Bcs. önkormányzati

HATÁnoZ

AT

csó Közs ég onkormán yzata Képvi s elő -testÍil ete
a Zánkai Kö zö s Önko rm án y zati iHiv atal alapítő okiratának
módosítását, a váItozásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapitő okiratát - az előterjesztés szerint - elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a vá|tozás átvezetése iránt
intézkedjen a Magyar Áilamkincstár törzskönyvi
nyilvántartása felé.
B alatoncsi

Hatáidő:
Felelős:

azonna7

jegyző

Tagyon Község onkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
tartózkodás nélkal -, meghozta a következő hatórozatot:

66I20|6.(WII. 23)T.önkormányzati

HATÁnoZ

-

ellenszavazat és

AT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zfutkai Közös Önkormányzati Hivata| alapítő okiratának
a változásokkal egységes szerkezetbe
alapító okiratát - azetóterjesztés szerint - elfogadja.

módo sítását,

fo

glalt
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Megbízza a jegyzót, hogy a változás átvezetése iránt
intézkedjen a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántar1ása felé.

Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Balatonszepezd Község onkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül -, meghozta a kÖvetkező határozatot:

157l2016.(v[I.23.) Bsz. önkormányzati H A T Á n o Z

AT

Balatonszepezd' Kózség Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánkai Közös Önkormányzúi Hivatal alapítő
okiratának módosítását, a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapitő okiratát - az előterjesztés
szerint - elfogadja.

Megbízza a 1egyzőt, hogy a változás átvezetése iránt
intézkedjen a Magyar Á[amkincstár törzskönyvi
nyilvántartása felé.

Hatáirdő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Monoszló Község onkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodós nélkÍil-, meghozta a következő határozatot:

35l20l6.(Vlll.

23.)

M. önkormányzati H A T Á n o Z

AT

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Zánkaí Közös onkormányzati Hivatal a|apítő okiratának
módosítását, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapítő okiratát - azelőterjesztés szerint - elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése iránt
intézkedjen a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartása felé.

Határjrdő:
Felelős:

azornal
jegyző

Zánka Község onkormónyzata Képviselő-testülete

5

igen szavazattal

tartózkodás nélkal -, meghozta a következő határozatot:

152l2016.(vIII. 23.) z.önkormányzati

HATÁnoZ

-

ellenszavazat és

AT

Zánka Község.. Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zánkai Közös onkormányzati Hivatal alapító okiratának
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módosítását, a v áltozásokkal egységes szerkezetbe fo glalt
alapitó okiratát - az előterjesztés szerint - elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése iránt
intézkedjen a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartása felé.

Határidő:
Felelős:

azonna|
jegyzó

F'ilep Miklós Zánka község polgármestere: Kéri, aki a 692O-as TpÁoR szátm átvezetését
elfogadj a a Közös Önkormán yzati Hiv atal tevékenys égi körébe, szav azzon.
Óbudavár Kazség Önkormónyzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül -, meghozta a következő határozatot:

6412016.(uu. 23.) o.önkormányzati

HATÁnoZ

AT

Óbudavár Község onkormányzata Képviselő-testülete a
Zfukai Közös Önkormányzati Hivátal tevékenységi
körének a 6920-as TEÁOR szélmmal történő kiegészitését
elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése iránt
szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő:
Felelős:

a

azonna|
jegyző

Szentantalfa Kozség Ónkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkal -, meghozta a következő határozatot:

86/2016.(VIII. 23.) Sza.önkormányzati
S

HATÁnoZ

zentantal fa Kö

Zánkai Közös

z s

AT

ég onkormán

y zata

Képvi s el ő

-

te

stül ete a

onkormányzati Hivatal tevékenységi

körének a 6920-as TEÁOR számmal történő kiegészitését
elfogadja.
Megbizza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése iránt a
szükséges intézkedésttegye meg.

Hatáidő:

Feleiős:

azonnal
jegyző

Szentjakabfa KÖzség onklrmányzata Képviselőúestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodós nélktil -, meghozta a kovetkező határozatot:

52l20l6.(vIII. 23.) Szj.önkormányzati

HATÁnoZ

AT

1

S

zentj akabfa Köz

a

s

é.g Önkormán

yzata Képvi s el ő -testülete

Zánkai Közös onkormányzati Hivatal tevékenységi
körének a 6920-as TEÁOR számma1történő kiegészítését
elfogadja.

Megbizza a jegyzót, hogy a változás átvezetése iránt a
szükséges intézkedést tegye meg.

}latáridő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Balatoncsicsó Község onkormdnyzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkÍjl-, meghozta a kÓvetkező határozatot:

71l2016.(vul.23.) Bcs. önkormányzati

HAT Áno ZAT

B al atoncsi

csó Köz

a Zánkai Közös

s

ég Önkormán yzata Képvi s el ő -testül ete

onkormányzati Hivatal tevékenységi

körének a692O-as TEÁOR számma| történő kiegészítését
elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a váItozás átvezetése irént a
szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő:
Felelős:

azorrtal
jegyző

Tag,,on Kozség onkormónyzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
tartózkodás nélktil -, meghozta a következő határozatot:

67t2016.(W[. 23) T.önkormányzati H A T Á n o Z

-

ellenszavazat és

AT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
Zfutkai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységi
körének a 692O-as TEÁOR számmal történő kiegészítését
elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése iránt a
szükséges íntézkedésttegye meg.

Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Balatonszepezd Község Ónkormányzata Képviselő4estülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás néllail -, meghozta a kovetkező határozatot:
158/2016.

(uII.

23.) Bsz.

önkormányzati H A T Á n o Z

AT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zá*ai Közos Önkormányzati Hivatal

8

tevékenységi körének a 692}-as
kiegészítésételfo gadj a.

TEÁOR számmal

történő

Megbízza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése iránt

a

szükséges intézkedést tegye meg.

Határjrdő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Monoszló Kazség onkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás néIkül -, meghozta a következő határozatot:

36/2016.(vnl. 23.) M. önkormányzati

HATÁnoZ

AT

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységi
körének a6920-as TEÁOR számmal történő kiegészítését
elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a változás átvezetése íránt a
szükséges intézkedést tegye meg.

Határj'dő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete

5

igen szavazattal

tartózkodás nélkt;l -, meghozta a kovetkező határozatot:

Í53/2016.(vm.

n)

Z.önkormányzati H A T Á n o Z

-

ellenszavazat és

AT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testrilete a
Zfutkai Közös onkormányzati Hivatal tevékenységi
körének a692O-as TEÁOR számmal történő kiegészítését
elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a váItozás átvezetése íránt a
szükséges intézkedést tegye meg.

Hatát'rdő:
Felelős:

azonnal
jegyző

FÍlep Miklős Zánka kiizség polgármestere: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye,hozzászőlása, javaslata, észrevétele.Mivel nem volt, megköszönte a képviselőtesttiletekn ek a r észv ételt, és az úlést1 7'05 órako r bezárta.

Kmft.

Filep MiklÓs
Zánka község polgárm
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