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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 23-án 17,05 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról

A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Horváth Ivett, Horváth László, Lingl Zoltán, Mészáros József (7 fő)
- távolmaradását előre nem jelezte: Kasper Ágota képviselő,
- késve érkezését előre jelezte:
- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc díszpolgár,
Hajba Zsolt Zirci Rendőrőrs őrsparancsnoka,
Encz Ilona megbízott intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Renkó Péter Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Koós Máté Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Horváth Zoltán Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviseletében,
Simon Balázs rendőr-zászlós – körzeti megbízott,

valamint megjelent még a lakosság köréből mintegy 10 fő.
Ottó Péter polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja a
közmeghallgatást.
A meghívó szerint javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Tájékoztató a környezet állapotáról
2./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Tájékoztató a környezet állapotáról
Kaszás Béla osztályvezető ismerteti a környezet állapotáról szóló, írásban összeállított
tájékoztatót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

2./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása
Gyimesi Antal zirci lakos kérdezi, miért volt szükség az 50 %-os ingatlanadó emelésre?
Ottó Péter polgármester válasza szerint azért volt szükség az ilyen mértékű adóemelésre, hogy
a költségvetés kiadási és bevételi oldalának egyensúlyát meg lehessen teremteni. Nagyon
magas az 50 %-os építményadó emelési szint, viszont arról sem szabad megfeledkezni, hogy
az önkormányzati rendeletbe kedvezmények sorát – amelyek a korábbiakban nem voltak –
építették be ezzel párhuzamosan. Ennek az volt a célja, hogy az építményadó emelése azokat,
akik amúgy is nehéz helyzetben vannak, lehetőség szerint ne sújtsa. Ugyanakkor a
kedvezmények között kell említeni azon közcélú közműberuházásokat is, amelyek részben
lehetőséget adnak a kivetett éves építményadóból adókedvezményként történő
érvényesítésére.
Úgy gondolja, senki nem szeret adót emelni semmilyen szinten, ami az önkormányzati szintre
igaz leginkább, mivel itt vannak napi kapcsolatban a döntéshozók a településen élő
állampolgárokkal, és a döntéshozók is adót fizetnek épp úgy, mint bárki más.
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Tehát, a döntéshozókat ilyen szempontból duplán érinti a történet. Egyrészt elszenvedő
alanyai, másrészt a nehéz döntés címzettjei is, mivel ezzel kapcsolatban minden állampolgári
észrevételt és kritikát nekik kell tudomásul venni és megszívlelni, s arra törekedni, hogy a
lehető legkisebb terhet tegyék rá az állampolgárokra.
Gyimesi Antal zirci lakos utal arra, hogy garázsadó is van. Kérdezi, azok, akik az utcán
parkolnak az autóikkal, mennyiben vállalnak ebben terhet?
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a gépjármű tulajdonosokat alapesetben a
gépjárműadó terheli, az építményadó ingatlanhoz kapcsolódik, s nem ingó vagyonhoz
kapcsolódó adónem. Az, akinek nincs garázsa, nem fizet a gépkocsija után építményadót.
A megjelent zirci lakosok részéről további kérdés, közérdekű bejelentés, javaslat nem
fogalmazódott meg.

Ottó Péter polgármester a közmeghallgatást 17 óra 25 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

