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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:

Baranyai József,

Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Horváth László, Lingl Zoltán képviselők (5 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő,
Kasper Ágota képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Horváth Sándor képviselő,
Mészáros József képviselő,

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt osztályvezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea pénzügyi ügyintéző,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Nagyné Fáró Katalin Emberi Erőforrás Bizottság tagja,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Bereczkiné Papp Krisztina ZKÖH Igazgatási Osztály vezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy a
13/b – A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése –
napirendi pontot a mai ülésen ne tárgyalják, mivel kapitány úr kérte, olyan időpontban
tárgyalják meg az előterjesztést, amikor jelen tud lenni, és személyesen be tud mutatkozni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi előterjesztéseket „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg:
- Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala
- Székely zászló kitűzésének elrendelése
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- A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportok áthelyezése,
4/2012.(III.1) BM rendelet szerinti pályázati támogatással megvalósuló beruházás
indításához döntések (zárt ülésre javasolt)
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 11./, 12./ és a 13/c napirendi pontokat zárt ülés
keretében vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2013.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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6./ A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályainak meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának
elhatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével
kapcsolatos használati szerződés, valamint a tanulók utaztatási költségeinek megtérítéséről
szóló megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Közterületnév elnevezésekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési
tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Egyéb ügyek
a/ Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Székely zászló kitűzésének elrendelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
14./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
11./ Önkormányzati kintlévőségek behajtásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Épületenergetikai audit elvégzése a III. Béla Gimnázium épületére
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Egyéb ügyek
c/ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportok áthelyezése,
4/2012.(III.1) BM rendelet szerinti pályázati támogatással megvalósuló beruházás
indításához döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülési napirendi pontokat a nyílt ülést követően
tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
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Saját bevételek
Helyi adók
Önkormányzati
vagyon
értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Összesen:

adatok ezer forintban
2015. év
2016. év
267 000
267 000

2013. év
267 454

2014. év
267 000

2 860

2 860

2 860

2 860

0
0
1 400
271 714

0
0
1 500
271 360

0
0
1 500
271 360

0
0
1 500
271 360

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló
kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
kötelezettségek
Folyószámla-hitel
Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
kötelezettségek összesen:

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

50 000
9 476
27 723
587

50 000
9 476
27 723
0

50 000
9 476
27 723
0

50 000
9 476
27 723
0

87 786

87 199

87 199

87 199

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

b/ Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet és a határozati
javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester a rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondja, mindenféleképpen
örömteli eseménynek tartja, hogy elkészülhetett ez az előterjesztés, és úgy, hogy
egyensúlyban van a költségvetés tervezete. Az elmúlt idők sok bizonytalanságát tekintve
elsősorban a feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások összege volt nehezen
megtervezhető, ezért úgy gondolja, mindenképpen eredménynek tekinthető. Úgy véli, azon
pesszimista gondolatok ellenére, melyeket koncepció szintjén a költségvetés közel 20 %-os
hiányával kapcsolatban megfogalmaztak, az intézményvezetőkkel, a hivatal munkatársaival
folytatott egyeztetések eredményeképpen, illetve a bevételi oldal vártnál jobb alakulása
következtében olyan helyzetet eredményezett, hogy az előterjesztést el lehetett készíteni. Elég
jelentős a költségvetés főösszegének csökkenése, ami egyrészt az önkormányzattól elkerült
feladatokhoz kapcsolódik, mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget 1.147.674.000,- Ft-ban
tervezték.
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A feladatok csökkenése humánerőforrás szempontjából szintén érzékelhető, mivel az
önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma több mint 50 %-kal csökkent, 147 fős
létszámmal indult az év, illetve ezen felül várhatóan 10 fő lesz a közcélú foglalkoztatottak
száma. A költségvetés nagy része ebben az évben működési költségvetés, melynek bevételi
összege 710.189.000,- Ft, ehhez kapcsolódóan a kiadások összege 706.413.000,- Ft, így az
önkormányzat 3.776.000,- Ft működési többlettel rendelkezik. Ez a működési többlet azonban
szükséges ahhoz, hogy a felhalmozási oldal egyensúlya is megteremthetővé váljon. A
felhalmozási költségvetési bevétel 310.283.000,- Ft, ezzel szemben a kiadási oldal
403.049.000,- Ft, a felhalmozási hiány összege 92.766.000,- Ft, melynek fedezete az előző évi
felhalmozási pénzmaradvány, ami 127.202.000,- Ft. Ezzel szemben áll egy olyan
kötelezettség, ami a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásokat jelenti 38.212.000,- Ft
összegben, amely az önkormányzat fejlesztési hiteleinek a tőketörlesztése.
Jelzi, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 10. §-ában szereplő 11. melléklet helyett a 10.
melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési létszámkeretét. A rendelet-tervezet 16.
§-ában elírás történt, mivel nem a 2012. évi, hanem a 2013. évi támogatások (kedvezmények)
tervét tartalmazza a 17. melléklet. Utal a rendelet-tervezet szöveges indokolásának „17.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása” címszó alatti mondatára, amely
pontatlanul fogalmaz, mert az önkormányzat minimális támogatással rendelkezik.
Sümegi Attila jegyző hozzáteszi, hogy a 2. melléklet szerinti állami támogatás az építési
hatósági feladatokhoz kapcsolódóan egészülne ki, melynek összege kb. 13 millió forint lenne,
de ez a költségvetést nem érinti, mivel a részletező táblázatba kerülne beépítésre.
Kérdés
Horváth László képviselő számára az indokolásból nem derült ki, hogy miért kellett tartalékba
helyezni az intézményi támogatásokat?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a gimnázium esetében március végéig még a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó Központ látja el a működtetési feladatokat. Tekintettel arra, hogy
nem tiszta profilú intézményről van szó, mert a szakképzés elég jelentős súllyal esik latba a
gimnáziumban, ezért a szakképzésért felelős szervezettel kell megállapodásra jutni a
működtetési kiadásokhoz történő hozzájárulást illetően. Egyelőre a gimnázium
működtetésével kapcsolatban a feladatellátás még nem indult meg, ezért szerepel a 30 millió
forintos összeg céltartalékban. A közfoglalkoztatással, illetve a szociális feladatokkal
kapcsolatos céltartalék az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan egy olyan forrást jelent,
amely mindig az aktuális feladatokhoz rendeli a kiadás lehetőségét, amihez nem kell
képviselő-testületi döntés, mert mindig a soron következő rendelet-módosítások során kerül
előirányzatosításra a ténylegesen igénybe vett összegnek megfelelően.
Pill Eszter osztályvezető a céltartalékokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a rendelet-tervezet
21. § (1) és (2) bekezdésébe beépítésre került, miszerint folyamatosan felszabadítható a
szociálpolitikai juttatások, illetve a közfoglalkoztatás céltartaléka. Erről az előirányzatmódosítás során kell a polgármesternek beszámolnia a képviselő-testület felé.
Horváth László képviselő kérdezi, ezt úgy kell értelmezni, hogy negyedévente felülvizsgálják
a költségvetést, s negyedéves ciklusonként erről készül egy tájékoztató?
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Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy igen, s hozzáteszi, ez így volt mindig, mert
valahányszor előirányzat-módosításra sor került, akkor e céltartalékokból ők szabadítottak fel.
A szociális kiadások önrészének céltartalékba helyezésére most került sor először.
Hozzászólás
Horváth László képviselő úgy véli, annak idején a költségvetési koncepció készítésének nem
volt alapja, mert irreleváns, hogy mennyi volt benne a hiány, mivel nem voltak támpontok, s
nem lehetett tudni, mi lesz a finanszírozással az átadott intézmények esetében, illetve több
bizonytalan tényező volt törvényi oldalon. Amennyiben jól látta, akkor ez a költségvetés is
tartalmaz egy puffert az adósságszolgálat tekintetében, s azt várják, hogy a
településkategóriában elérhető 40 %-ot az állam kifizesse. Azt nem tudja, milyen
ütemezésben és milyen technikával fog történni, ugyanakkor biztató, hogy ezzel a kiadási
oldal valamilyen szinten csökkenthető. Megítélése szerint a közművelődés területén, szociális
ágon és a városüzemeltetés szintjén az előirányzat nagyon karcsú, de nyilván azért, mert az új
rendelkezések szerint nem lehetett hiánnyal tervezni a költségvetést. Azonban tapasztalatai
szerint nem biztos, hogy ezek az intézmények ebből a pénzből kijönnek.
Számára ez a helyzet nagy csalódás, mert úgy látja, hogy kiüresedik az önkormányzatiság
teljes mértékben, s már egy kockás papíron elfér a költségvetés, mivel alig marad intézmény,
amit az önkormányzatnak fenn kell tartani. Úgy gondolja, az önkormányzatiság egyre inkább
szerepét veszti. Alapvetően nem baj, mert ha elveszik a feladatokat az önkormányzatoktól,
akkor lehetőséget teremtenek arra, hogy nagyobb területekre szerveződjenek
önkormányzatok. Önmagában ez nem baj, viszont ezen a szinten az önkormányzat elveszti a
szerepét és a lehetőségét, hogy az adott bevételeivel megfelelően gazdálkodjon.
Összességében úgy véli, nagy bűvészmutatvány volt így elkészíteni a költségvetést, ami
elfogadható, mert mozgástér nagyon nincs, s elszomorító, hogy lassan már nincs is mire
költségvetést készíteni. Azt jónak tartja, hogy negyedévente betervezték a költségvetés
felülvizsgálatát és a tartalékokkal való gazdálkodás áttekintését. Reméli, hogy az
adósságátvállalással sikerül valamilyen szinten lazítani.
Pill Eszter osztályvezető az elhangzottakkal kapcsolatban kifejti, miszerint volt a
kormányzatnak egy olyan elképzelése, hogy nem kell 2013. évre költségvetési koncepciót
készíteni, s nem véletlenül, mert valóban nem voltak – főleg a bevételi oldal tekintetében –
számadatok, ami alapján össze lehetett volna állítani. Véleménye szerint is egy szükséges
rossz volt, viszont abból a szempontból megérte, hogy nagyjából látták a feszegethető
kereteket, s azokat az irányvonalakat, melyeken el kell gondolkodni, és milyen lépéseket kell
feltétlen megtennie az önkormányzatnak. Az adósságszolgálat nem biztos, hogy egy puffert
képezhet a költségvetésben, ugyanis fogalmuk nincs arról, milyen konstrukcióban fog zajlani.
Azzal, hogy az adósságállományt 40 %-ban vállalja át az állam, az önkormányzatnak
továbbra is egy szerződéses jogviszonya áll fenn a pénzintézetekkel szemben, ugyanis van
egy törlesztési ütemterv, ami tartalmazza ezt a negyedéves tőketörlesztést. Az önkormányzat
dönthet úgy, hogy kéri a pénzintézetet a futamidő változatlanul hagyása mellett a
tőketörlesztő részletek csökkentésére, amivel fennáll az a helyzet, hogy képződik egy tartalék.
Viszont dönthet úgy is az önkormányzat, hogy fizeti a tőketörlesztő részletet minden évben,
így a futamidő csökken. Ez szintén előfordulhat, mint ahogy jelen pillanatban fennáll a
helyzet, mert van olyan hitelkeret, amit nem tudtak kimeríteni konkrétan a csatornaberuházással kapcsolatban. Viszont az eredeti szerződésnek megfelelő tőketörlesztést azóta is
fizeti az önkormányzat, s ezért terveztek a 100 %-kal.
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Személy szerint azon megjegyzést, hogy egy kockás papíron elfér a költségvetés,
megköszöni, azonban, ha elférne, akkor valószínű nem kellett volna vele annyit dolgozni.
Úgy gondolja, a költségvetés összeállításában nagyon sok ember, hosszú idejű munkája
fekszik, mivel 2012. november elejétől közösen ezen dolgoztak. Ilyen mértékben talán soha
senki nem vett részt a költségvetés összeállításában.
Horváth László képviselő nem azért mondta a kockás papírt, hogy valakit is megbántson,
igazából a sorok számának csökkenésére célzott, mivel kikerülnek intézmények. Nem vitatja,
ahhoz, hogy ezt a szűkös keretet optimálisan fel lehessen osztani, számtalan egyeztetésre és
nagyon sok intézményvezetői belátásra volt szükség. Úgy véli, az adósságszolgálat
tekintetében ne szaladjanak előre, mert tulajdonképpen az önkormányzati adósságállomány is
államháztartási adósságot keletkeztet. Amikor eljön az idő, akkor majd eldöntik, hogy ezt az
összeget hogyan fizetik vissza. Véleménye szerint, ha az önkormányzat valamilyen szinten
meg akarja őrizni a saját önkormányzati jellegét, akkor nyilván az első verziót választja.
Nyilván az a célszerű, ha valamilyen fejlesztési forrást megpróbál magának generálni egy
önkormányzat.
Nem kívánja bírálni a költségvetést, csupán azt gondolja, ebből a helyzetből, s ilyen
előzmények után ezt lehetett kihozni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az elhangzott
pontosításokat – 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítési
adatai tükrében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az általa fenntartott Intézmények
dolgozói a 2013. évben Cafetéria juttatásban részesüljenek.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
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3./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
6/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013.(II.25.) határozata
a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 2013. június 1-jétől 2013. július 21-ig, illetve 2013. augusztus 21-től nyitva;
- 2013. július 22-től 2013. augusztus 20-ig zárva.
2./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéről az érdekelteket nyilvánosan közzétett felhívásban tájékoztassa.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. március 4.

6./ A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályainak meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztés határozati javaslata mellékletének I/2 és II/1/b pontját
az alábbiak szerint egészíti ki:
„A településen bejegyzett székhellyel és telephellyel rendelkező gazdasági társaságok”
„A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától
függően az I. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az
értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket
tartalmazó tájékoztatást írásban, elektronikus adathordozón megküldi az egyes
településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan a képviselő-testületi határozatban
nevesített érintett partnerek számára.”
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait,
mely szabályokat alkalmazni kell a tervezés tárgyától függően a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése
vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

7./ A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának
elhatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Sümegi Attila jegyző utal arra, hogy az előterjesztés első határozati javaslatának 1./ pontjában
szerepel a HM VERGA Zrt. kérelme. A 2./ és 3./ pont az építménymagasságra, illetve a
kardosréti ingatlanra vonatkozó részt tartalmazza. Azonban a második határozati javaslat csak
az 1./ pont vonatkozásában ad felhatalmazást a polgármesternek a tervezési szerződéssel
kapcsolatos ügyek intézésére. Az első határozati javaslat 2./ és 3./ pontjával kapcsolatos
tervezési feladat a második határozati javaslatból kimaradt, ezért javasolja egy 2./ ponttal
kiegészíteni az alábbiak szerint:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az LT-PLAN
Bt-vel (2800 Tatabánya, Tátra u. 1/a., képviseli: László Tibor vezető tervező), mint tervezővel
a …./2013.(….) határozat 2./ és 3./ pontjában elfogadott kezdeményezésen alapuló helyi
építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását célzó tervezési szerződés megkötésére
bruttó 350.000,- Ft vállalási áron az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet 5. mellékletének dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlantulajdonos
kérelmére, a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Zirc 13/1 és 13/2 helyrajzi
számú telek vonatkozásában, a telek terület-felhasználáson belüli építési övezet
megváltoztatását.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a HÉSZ minimális
építménymagasságra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Zirc 2358/2-2358/10 hrszú ingatlanok olyan építési övezetbe sorolását, ami lehetővé teszi lakó funkció és
szálláshely szolgáltató funkció elhelyezését.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2013.(II.25.)
határozata
figyelembevételével az 1./, 2. és 3./ pont szerinti településrendezési eszközök módosítása
során az eljárásban érintett partnereket:
HM VERGA Zrt. 8200 Veszprém, Jutasi u. 10.
Bakony Elektronika Kft. 8420 Zirc, Árpád u. 18.
Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém, Budapest út 3.
Zirc és Környéke Ipartestület 8420 Zirc, Vak Bottyán u. 1.
A 3./ pont kapcsán további érintett partner a terület bérlője, Hanich Jánosné
8420 Zirc, Luksz S. u. 21.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pont esetében: folyamatos

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az LTPLAN Bt-vel (2800 Tatabánya, Tátra u. 1/a., képviseli: László Tibor vezető tervező), mint
tervezővel a 35/2013.(II.25.) határozat 1./ pontjában elfogadott, kezdeményezésen alapuló
helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását célzó tervezési szerződés
megkötésére, úgy, hogy a tervezői szerződés aláírásának feltétele a HM VERGA Zrt-vel
(8200 Veszprém, Jutasi u. 10.), mint a telek tulajdonosával kötendő településrendezési
szerződés aláírása, a terv költségeinek teljes mértékben történő viselésére a nevezett
kezdeményező által.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az LTPLAN Bt-vel (2800 Tatabánya, Tátra u. 1/a., képviseli: László Tibor vezető tervező), mint
tervezővel a 35/2013.(II.25.) határozat 2./ és 3./ pontjában elfogadott kezdeményezésen
alapuló helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását célzó tervezési
szerződés megkötésére bruttó 350.000,- Ft vállalási áron az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének dologi kiadások kiemelt
előirányzat terhére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. március 29.

8./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével
kapcsolatos használati szerződés, valamint a tanulók utaztatási költségeinek megtérítéséről
szóló megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, az előterjesztés első fele ismételten okafogyottá vált, mivel
azt a tájékoztatást kapták, hogy elfogadhatják a megállapodást, de valószínűleg rövid időn
belül módosításra kerül, mert a másik fél részéről a jogászok jelezték, hogy át kell
dolgozniuk. Ezért érdemben az előterjesztés második részét, a tanulók utaztatási költségeinek
megtérítéséről szóló megállapodás-tervezetet tudják tárgyalni.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a második határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. mellékletében
található – LSM-697 forgalmi rendszámú IVECO gyártmányú, DAILY 35514V típusú
kisbusz használatával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítéséről szóló –
megállapodást elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett
megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. március 10.
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9./ Közterületnév elnevezésekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság által megfogalmazott javaslatokat.
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő nem híve e változtatásoknak, mert véleménye szerint a történelem
velünk él. Egyszerűen azt nem érti, hogy valaki gondol egyet és javasolja, hogy változtassák
meg az utcaneveket, miközben több száz embert érint. Rövidesen eljutnak oda, hogy olyan
neveket kell a városban alkalmazni, amelyek abszolút semlegesek, mert egyszerűen
lezárhatatlan lesz a folyamat, ha valakiről esetleg kiderül valami és meg kell változtatni az
utca nevét. Úgy gondolja, e folyamatnak egyszer véget kellene vetni, ugyanakkor a mostani
előterjesztést el tudja fogadni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az a folyamat, ami valamikor elindult az utcanév
változtatásokkal kapcsolatban, nem új keletű történet. Azzal semmi problémája nincs, ha
valaki olyan javaslatot fogalmaz meg, amely a régi utca nevek visszaállítását szorgalmazza, és
a költségvetés szempontjából teljesíthető lenne, s nem járna több száz ember olyan
ügyintézésével, amit jelen pillanatban nem célszerű felvállalni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Ságvári Endre utca elnevezését
Üdülő utca elnevezésre változtatja meg.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére,
valamint a lakcímnyilvántartás és a lakók, ingatlantulajdonosok értesítésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. március 31.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ságvári Endre utca névváltozásával
kapcsolatos költségek közül a forgalmi engedély cseréjével összefüggő 6.000,- Ft-os
illetéket, valamint a vállalkozások Cégbírósági változás bejelentésével kapcsolatos
ügyvédi költséget 10.000,- Ft összegben az érintettek részére megtéríti. Ezen költségek
megtérítéséhez a változással érintetteknek 2013. június 30-ig – a nevükre, a vállalkozás
nevére kiállított számlával együtt és átutalási számlaszámot tartalmazó – kérelmet kell
benyújtania a jegyzőhöz.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az 1./ pontban meghatározott költségek
megtérítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére és az érintettek tájékoztatására.
3./ A képviselő-testület az 1./ pontban átvállalt költségek fedezetét a 2013. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 15.
3./ pont esetében: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Damjanich utca és a Gyóni Géza utca
találkozásánál lévő közterületnek a telekkialakítása során létrejövő – jelen előterjesztés 7.
mellékletében megjelöltek szerinti -, új helyrajzi számmal ellátott közterületét Szent
István térnek nevezi el a Damjanich utcai házszámváltozás változatlanul hagyása mellett.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a telekkialakítással kapcsolatos feladatok
végrehajtására.
3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a közterület elnevezés ingatlan-nyilvántartási
bejegyeztetésére.
4./ A képviselő-testület az 1./ pontban felmerülő költségeket Zirc Városi Önkormányzat 2013.
évi költségvetésében a dologi kiadások kiemelt előirányzata terhére biztosítja.
Felelős: 1./, 2./ és 4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. május 31.
3./ pont esetében: a telekalakítási eljárás befejezését követő 30. nap
4./ pont esetében: folyamatos
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a közterület elnevezésekkel
kapcsolatban érkezett további javaslatokat, de költségvonzata miatt egyelőre nem látja
realitását a megvalósításnak.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

10./ Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési
tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel,
Lókút Község Önkormányzatával, valamint Borzavár Községi Önkormányzattal kötendő
– az előterjesztés 1. mellékletében rögzített – szerződés tervezetét elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett, jelen
előterjesztés 1. mellékletét képező szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. február 28.
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13./ Egyéb ügyek
a/ Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja
venni.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
4./ A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat
a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban
foglalt
pénzügyi
kötelezettségek
tekintetében
azonos
feltételekkel
–
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
5./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedésekről a soron következő ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2013. június 28.
5./ pont esetében: 2013. március 31.
b/ Székely zászló kitűzésének elrendelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Román állam és a román emberek
jogainak, nemzeti érzelmeinek tiszteletben tartása mellett – Magyarország Alaptörvényének
D) cikkében rögzített, a határainkon kívül élő magyarok sorsáért viselt felelőssége alapján
elrendeli, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Zirci Járási Hivatalnak helyet adó
épületre – Zirc, Március 15. tér 1. – a székely zászló kitűzését határozatlan időre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

14./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékozgatót tudomásul veszi.

15./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a jelentés tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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16./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

