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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 24-én 17,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Horváth Ivett, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán,
Mészáros József képviselők (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:
- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor képviselő,

Sümegi Attila jegyző,
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője,
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője,
Findeisz János díszpolgár,
Hédl József ZNNÖ elnöke,
Nagyné Fáró Katalin Emberi Erőforrás Bizottság tagja,
Németh Gábor Emberi Erőforrás Bizottság tagja,
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója,
Igmándyné Hebling Gabriella Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Farkas László ÉBRSZHK Társulás képviseletében,
Ring Júlia Ciszterci Látogatóközpont Kft. ügyvezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi előterjesztéseket „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg:
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-

Adósságkonszolidációval érintett hitelszerződések módosításával kapcsolatos döntések
meghozatala
Borzavár Községi Önkormányzattal kötendő étkeztetésre vonatkozó szerződés
Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatala
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ingyenes használatba adásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Bakony Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Leader Dubniczay Ház projekt közbeszerzés indítás
Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Társasági Szerződés módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
Önkormányzati belterületi martaszfaltos utcák felújítása

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 15./ és 16./ napirendi pontok mellett a 17/h,
valamint a 17/i napirendi pontokat szintén zárt ülés keretében vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja a javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2013.(VI.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás
Előadó: Ottó Péter polgármester

4
5./ A tanuszoda Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére történő ingyenes használatba
adása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
6./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás önkormányzati társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –Kezelési Önkormányzati Társulás
önkormányzati társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Tagok delegálása az Önkormányzati Társulásokba
Előadó: Sümegi Attila jegyző
9./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével
kapcsolatos használati szerződés
Előadó: Sümegi Attila jegyző
10./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola névmódosításával kapcsolatos
döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott fogszabályozás
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Egyéb ügyek
a/ Adósságkonszolidációval érintett hitelszerződések módosításával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Borzavár Községi Önkormányzattal kötendő étkeztetésre vonatkozó szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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d/ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ingyenes használatba adásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
e/ Bakony Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/ Leader Dubniczay Ház projekt közbeszerzés indítás
Előadó: Ottó Péter polgármester
g/

Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
18./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2012. évi közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató
19./ Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
15./ Háziorvosi kérelem
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kilakoltatási döntés meghozatala
Előadó: Sümegi Attila jegyző
17./ Egyéb ügyek
h/ Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Társasági Szerződés módosításával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
i/ Önkormányzati belterületi martaszfaltos utcák felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy először a 6./ napirendi
pontot tárgyalják meg, majd azt követően az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításról szóló beszámolót. A zárt ülési napirendi pontok megvitatására a nyílt ülést
követően kerüljön sor, ahol elsőként a 17/h napirendi pontot tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatja a javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
6./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás önkormányzati társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester tájékoztatása szerint levelet kaptak Badacsonytomaj Város
Önkormányzata képviseletében Krisztin N. László polgármestertől, aki azt kérte a társult
önkormányzatoktól, hogy ne támogassák a társulási megállapodás előterjesztett módon
történő módosítását. Ezt azzal indokolta, hogy a társulás keretében egységes elvek mentén
kerül meghatározásra a díjak mértéke, viszont a több mint 150 településből álló társulás
településeinek földrajzi adottságai különbözőek, ezért nem lehet azt egységes elvek mentén
kezelni.
Farkas László ÉBRSZHK Társulás képviselője elmondja, a társulási megállapodás
módosítását – ahogy azt jelezték – törvényi kötelezettség írja elő, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény változása tette indokolttá, amely határidőt is szab, így június
30. napjáig a képviselő-testületeknek el kell fogadniuk a jogszabályoknak megfelelő
módosítást, mert egyébként mulasztásos törvénysértés következik be a megállapodással
kapcsolatban. Amikor a társulási megállapodás módosítását a társulási tanács elfogadta, akkor
igyekezett szigorúan ahhoz ragaszkodni, hogy a törvényi változások következményei
kerüljenek átvezetésre a megállapodásban. Tehát, tartalmi változtatás a társulási
megállapodásban nem történt, éppen abból adódóan, hogy a tartalmi átgondolás a 158
település tekintetében meglehetősen nehézkes, mivel elég különbözőek a problémák a
hulladékszállítással kapcsolatban. Említi, hogy levelet kaptak decemberben egy
Badacsonytomajhoz közeli településről, ahol a díjképzésnél a teljes egységesítésre tesznek
kísérletet. A badacsonytomaji észrevételt azért tudják nehezen kezelni, mert nincs tartalmi
változás. Tehát, a díjalkalmazásra vonatkozóan azt tudták átvezetni, hogy megszűnik az
önkormányzatok díjmegállapító hatásköre a hulladékokról szóló új törvény hatására, ugyanis
miniszteri rendeletben kerül meghatározásra, és kizárólag a díj szerkezetére és az egységes
díjpolitikára vonatkozó hatáskör marad meg az önkormányzatoknál. Ezt azért lenne célszerű
megtartani, mert ha a települések önállóan határozhatnák meg a díj szerkezetét, akkor az
egységes díjpolitikai elvek borulnának fel. Példaként említi, hogy a lerakóhoz közelebb lévő
településeken kevesebb díjat, míg a másikaknak többet kellene fizetni. Tehát, azok, amit
annak idején a társulási tagok deklaráltak a megállapodásban, veszélybe kerülnének.
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Elnök úr nevében is kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a társulási megállapodás
módosítását. Ennek ellenére – mivel Badacsonytomaj úgy döntött, hogy nem fogadja el –
azonban a módosítás nem lép hatályba, mert a hatályba lépéshez mind a 158 önkormányzat
határozata szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati társulási
megállapodás előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
önkormányzati társulási megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. / pont esetében: azonnal
2. / pont esetében: 2013. június 30.

18./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2012. évi közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2012. évi
közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi.
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1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, hogy a városi könyvtár és művelődési háznál történt
létszámcsökkentésből megmaradó összeg hova került?
Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy egyelőre még a helyén van.
Horváth László képviselő kérdezi, a költségvetési rendelet módosításánál a képviselő-testület
nem dönt, hogy az így felszabaduló forrást általános tartalékba helyezi, vagy előirányzatként
biztosítja az intézmény számára?
Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy az új jogszabályi előírás alapján az intézménynél sem
általános, sem céltartalék nincs. Hozzáteszi, azért került elvonásra az intézményektől a 2012.
évi szabad pénzmaradvány előirányzata is, ami jelen pillanatban az önkormányzatnál áll
rendelkezésre, mert nem adhatnak az intézménynek sem általános, sem céltartalékot.
Maximum arról lehet szó, hogy előirányzat maradványa képződik év végén, amikor
egyébként az intézmények finanszírozását felülvizsgálják. Abban az esetben, ha úgy látják,
hogy kevesebb pénz is elég a gazdálkodásához, mint amennyit előirányoztak, akkor az utolsó
előirányzat módosítás alkalmával a finanszírozását lecsökkentik, és korrigálják ezeket az
előirányzatokat.
Horváth László képviselő utal arra, hogy a könyvtár, művelődési ház egy olyan intézmény,
amely többek között pályázatokkal is igyekszik kiegészíteni a működtetésének
finanszírozását. Amennyiben megszűnt, hogy tartalékot képezzenek, akkor a választ
megértette, csak a pénz sorsát illetően gondolta azt, amennyiben ez az előirányzat felszabadul,
akkor azzal az intézmény ilyen irányú tevékenységét más címen esetleg lehetne növelni. Nem
tudja, hogy ez aktuális-e vagy sem, csupán azért kérdezte, mert ha nyílik olyan pályázati
ablak, ahol az intézmény saját működéséhez további forrásokat tud bevonni – ami a városnak
is célja –, akkor ez az összeg adott esetben az önkormányzat tartalékából felhasználható-e?
Pill Eszter osztályvezető válasza szerint erre volt már máskor is példa, mert az
intézményvezető megkereste a képviselő-testületet, foglalkoztak a kérdéssel és döntés
született, hogy a pályázat benyújtható, s minek a terhére.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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2./ A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében a 2013/2014-es nevelési évre 10 óvodai csoport
indítását engedélyezi.
2./ A képviselő-testület utasítja a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. augusztus 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében a 2013/2014-es gondozási évre 3 bölcsődei
csoport indítását engedélyezi.
2./ A képviselő-testület utasítja a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. augusztus 31.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a II.
félévben Zirc város közlekedési rendjének felülvizsgálatával és az utcai fák gondozásával
kapcsolatos előterjesztések kerüljenek napirendre.
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatát befogadja oly módon, hogy
javasolja a Zirc város közlekedési rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést a
novemberi, míg az utcai fák gondozásával kapcsolatos előterjesztést az októberi testületi
ülésre elkészíteni.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, hogy a közlekedési rend felülvizsgálatára nem késő a
novemberi időpont? A bizottsági ülésen részéről hangzott el ez a javaslat kifejezetten a
Rákóczi tér kapcsán, ahol rövidesen ténylegesen beindul a közlekedés úgy, hogy már nem
akadályozza az építési felvonulás a normális folyamatot. Javasolja, hogy a munkálatok
befejezését követően az első lehetséges alkalommal kerüljön be napirendi pontként.
Ottó Péter polgármester javasolja a szeptemberi testületi ülést.
Horváth László képviselő emlékezete szerint már számos döntést hoztak a tekintetben, hogy
megrendelik piaci alapon a város közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészítését. Úgy
gondolja, ez most már valóban időszerű lesz a tér átalakításával kapcsolatban, s amennyiben e
napirendi pont bekerül, akkor érdemes lenne alátámasztani egy jól előkészített anyaggal. Úgy
véli, ennek az előkészítő folyamatával kellene a korábbi határozatot végrehajtani. Úgy tudja,
hogy tavalyi a határozat, amiben a mai napig nem történt lépés.
Ottó Péter polgármester kérdezi, hol tart ez a történet?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy előkészítés alatt van ez a dolog.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat – 8 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2013.(VI.24.) határozata
a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. II. félévi munkatervének
elfogadásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. II. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 16. és 22. között
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Héthez az alábbiakban csatlakozik:
A „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” rendezvény keretében egy teljes napra kialakításra
kerül egy vagy több közterület kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés
számára
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Európai Mobilitási Hét Kartáját a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya részére
küldje meg.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. augusztus 1.
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5./ A tanuszoda Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére történő ingyenes használatba
adása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanuszoda (8420 Zirc, Fáy A. u. 27.,
1916/22 hrsz) Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére történő ingyenes használatba
adásáról szóló – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező – szerződést, annak
mellékleteivel együtt elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 10.

7./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –Kezelési Önkormányzati Társulás
önkormányzati társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2013.(VI.24.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati társulási
megállapodás előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Veszprém
és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati
társulási megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. / pont esetében: azonnal
2. / pont esetében: 2013. június 30.

8./ Tagok delegálása az Önkormányzati Társulásokba
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása
Társulási Tanács tagjának – figyelemmel a Társulási Megállapodás VI. Fejezet 42.
pontjára – 2013. július 1. napjától Ottó Pétert, Zirc Város Polgármesterét delegálja,
akadályoztatás esetén Vörös Kálmánt, Zirc Város Alpolgármesterét jelöli ki
helyettesítésére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban részletezett döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítse a Zirci
Kistérségi Többcélú Társulást.
Felelős: 1./-2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ -2./ pont esetében: 2013. július 1.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási
Tanács tagjának – figyelemmel a Társulási Megállapodás IV. Fejezet 24. pontjára – 2013.
július 1. napjától Ottó Pétert, Zirc Város Polgármesterét delegálja, akadályoztatás esetén
Vörös Kálmánt, Zirc Város Alpolgármesterét jelöli ki helyettesítésére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban részletezett döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítse Zirc és Lókút
Óvodatársulást.
Felelős: 1./-2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ -2./ pont esetében: 2013. július 1.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2013.(VI.24.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás tagjának – figyelemmel a
Társulási Megállapodás VII/1. pontjára – 2013. július 1. napjától Ottó Pétert, Zirc Város
Polgármesterét delegálja, akadályoztatás esetén Vörös Kálmánt, Zirc Város
Alpolgármesterét jelöli ki helyettesítésére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban részletezett döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítse a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulást.

Felelős: 1./-2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ -2./ pont esetében: 2013. július 1.

9./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével
kapcsolatos használati szerződés
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Horváth László képviselő jelzi, hogy tartózkodni fog a szavazáskor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. mellékletében
található, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő használati
szerződést, annak mellékleteivel együtt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 1.

10./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola névmódosításával kapcsolatos
döntés 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 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola jogszabályváltozásból adódó intézményi alapdokumentum
– névváltozás miatti – módosítását tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának küldje meg.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 28.
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11./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2013.(VI.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil Pályázati
Alap működési céltartalék 1.000.000 forint összegének felszabadítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, közösségek és
egyesületek támogatására irányuló pályázati kiírást az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 1.

12./ Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, ahhoz, hogy pályázatokon
el tudjanak indulni, elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kell rendelkezni.
Javaslatuk, miszerint december 31-ig történjen meg a felülvizsgálata, s addig mindenkinek
– szakmai szervezeteknek, bizottságoknak – lehetősége van arra, hogy érdemben
foglalkozzon a programmal, és ha szükséges, akkor a módosításokat végrehajtsák.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő köszönetét fejezi ki az előterjesztés készítőjének.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2013.(VI.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Helyi
Esélyegyenlőségi Programban leírtakat elfogadja és az abban foglaltak megvalósítására
törekszik.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

13./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott fogszabályozás
támogatása
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékleteként
csatolt - a MIN-DENT 2003. Bt-vel kötendő - feladat-ellátási szerződést elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 1.

14./ „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő jelzi, miszerint bizottsági ülésen felvetődött, hogy az állandó városi
rendezvényekre a jövőben legyen – ne csak ad-hoc jelleggel – valamiféle támogatás, amire a
szervezők bizton számíthatnak.
Ottó Péter polgármester utal arra, miszerint a korábbi ad-hoc döntéseik alkalmával már
foglalkoztak azzal, hogy egyrészt legyen civil pályázati alap, amely minden civil szervezet
számára hozzáférhető, s ugyanakkor legyenek olyan kiemelt területek, amelyek a város
szempontjából fontosak. Ez alatt nemcsak a kiemelt rendezvényeket érti, hanem akár a
közbiztonság kérdéskörét is, mert jó lenne, ha a költségvetési rendelet szintjén lehetőséget
tudnának biztosítani az adott szervezetek működési támogatására.
Horváth László képviselő nem vonná össze a polgárőrség és egyebek támogatásával a
rendezvénytámogatást. Úgy gondolja, valami párhuzamosság lelhető fel a korábbi döntések,
illetve a rendezvények fenntartása területén. Arra gondol, hogy a város jelentős támogatással
létrehozta a TDM szervezetet, melynek célja nemcsak a városban fellelhető turisztikai
vonzerő, hanem a turisztikai attrakciókkal való törődés is. Amennyiben létrehoztak egy
turisztikai kooperáló szervezetet, akkor elsősorban annak keretében kellene folytatni azt a
turisztikai tevékenységet, amit a város e területen végez. Véleménye szerint miután a TDM
elindult, ezt a kérdéskört tekintsék át, miszerint hogyan kívánják a későbbiekben ezt az
egészet fenntartani, mert ez a fajta párhuzamosság nem fog működni.
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Arról kellene dönteni, hogy mi az, amit a későbbiekben a város kezel: ilyen például a
polgárőrség, vagy a helyi egyesületek támogatásának kérdése. Ugyanakkor megfontolandó,
hogy a turisztikai attrakciós céllal létrehozott rendezvényeiket immár az önkormányzat által a
TDM szervezetnek nyújtott jelentős anyagi támogatás felhasználásával képzelik el.
Ottó Péter polgármester érti képviselőtársa gondolatát, de a TDM szervezet induló éves
költségvetése és a tagi hozzájárulás nagyságrendje bázis alapon került megállapításra. Ez azt
jelenti, hogy a TDM szervezet átvette a Tourinform Iroda működtetését 2 fővel, ezért
számoltak az ő személyi jellegű juttatásaikkal, ugyanakkor számoltak az irodával együtt
részben megörökölt „Bakonyi Betyárnapok” rendezvény, valamint a szervezet működési
költségeivel. Jelen pillanatban arra plusz forrás nincs, hogy ezen túl nyújtózkodjon a
szervezet. Viszont a TDM szervezetnek is az a célja, hogy pályázatokkal és minden lehetséges
módon és eszközzel támogassa a turizmushoz köthető attrakciók minél magasabb színvonalú
működését. Úgy gondolja, abszolút logikus és előremutató, amit képviselőtársa mondott, s
valóban el kell jutni arra a szintre, hogy minden, ami a turizmushoz kapcsolódik, a TDM
szervezeten keresztül történjen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2013.(VI.24.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében nevesített
Általános működési tartalék terhére 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt „A BULI’ 91” Közhasznú Alapítványnak a 23. Zirci Buli
megrendezéséhez.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 30.
3./ pont esetében: 2013. december 31.

17./ Egyéb ügyek
a/ Adósságkonszolidációval érintett hitelszerződések módosításával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

20
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OTP Bank Nyrt-vel
2006. január 19. napján Ö.4800/2005/0125. azonosító szám alatt a Sikeres
Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 20.000.000,- forint
keretösszegű 20 éves futamidejű kedvezményes kamatozású forinthitelhez kapcsolódó
kölcsönszerződés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 72-75. §-ában szabályozott adósságkonszolidáció következtében
módosításra kerüljön oly módon, hogy a kölcsönszerződés 5. pontjában rögzített
törlesztési ütemezésben megjelenő negyedéves tőketörlesztő részletek 290.000,- forintos
összegeinek változatlanul hagyása mellett a kölcsön futamideje kerüljön csökkentésre.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített
kölcsönszerződés módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 28.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt-vel 2005. szeptember 20. napján ÖEP-05-0090/1/B. azonosító szám alatt a
Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram
keretében 60.082.000,- forint keretösszegű 20 éves futamidejű kedvezményes kamatozású
forinthitelhez kapcsolódó beruházási hitelszerződés a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ában szabályozott
adósságkonszolidáció következtében módosításra kerüljön oly módon, hogy a
hitelszerződés 4.1. alpontjában rögzített törlesztési ütemezésben megjelenő negyedéves
tőketörlesztő részletek 870.754,- forintos összegeinek változatlanul hagyása mellett a hitel
futamideje kerüljön csökkentésre, továbbá e módosításnak megfelelően kerüljön
felülvizsgálatra a hitelszerződés 3.5. alpontjában megjelenő projektvizsgálati díj
ütemezése is.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített hitelszerződés
módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 28.
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b/ Borzavár Községi Önkormányzattal kötendő étkeztetésre vonatkozó szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. számú mellékletében
található szerződésnek megfelelően, Borzavár Községi Önkormányzattal - a Reguly Antal
Szakképző Iskola és Kollégium (Zirc, Alkotmány u. 16.) konyháján elkészített intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan szolgáltatási szerződést köt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: 2013. június 30.

c/ Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy a II. félévi munkatervben nem szerepel e témára
vonatkozóan napirendi pont.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy napirendre kerül a II. félévben, ugyanis a határozati
javaslat szerint 2013. október 31. napjáig előterjesztést kell készíteni. Tehát, ugyanúgy
feladatot határoz meg a hivatal dolgozói részére.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, hogy a Települési Értéktár Bizottság helyi lesz-e?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a, valamint a magyar nemzeti
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2. §-a
alapján úgy dönt, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntésről értesítse a
Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás módjára vonatkozó
döntés meghozatalához készítsen előterjesztést.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont estében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 23.
3./ pont esetében: 2013. október 31.

d/ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ingyenes használatba adásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. mellékletében
található, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményre vonatkozó használati szerződést, annak mellékleteivel
együtt 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. július 5.
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e/ Bakony Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, vezetői értekezleten egyre gyakrabban kerülnek elő azok a
feladatok, melyeket vandál kezek adnak a városüzemeltetéssel megbízott gazdasági
társaságnak, illetve gondolja, hogy magánszemélyeknek is. Kérték a polgárőrséget és
őrsparancsnok urat, hogy próbáljanak meg nagyobb figyelemmel lenni a hétvégi
rendezvényeket követően bekövetkező nem kívánatos eseményekkel kapcsolatban. A
polgárőrség jelezte, miszerint elég komoly finanszírozási problémáik vannak, s azért készült
el az előterjesztés, hogy megpróbálják támogatni őket a zirci közrend és közbiztonság javítása
érdekében. Az előterjesztés 400.000,- Ft-ról szól, amelyből július hónapban 100.000,- Ft-ot
kapna az egyesület, majd utána havonta 60.000,- Ft-ot, így a folyamatos működtetés
biztosított lenne.
Kérdés
Horváth László képviselő úgy véli, az előterjesztés csak egy része e probléma megoldásának,
amihez kapcsolódik gyakorlatilag az a helyzet, amit már sokszor megbeszéltek, csak nem
tettek az ügyben még semmit. Történetesen, hogy ezeket a veszélyeztetett területeket a város a
közmunka-program keretében egyfajta őrző-védő szolgálattal lássa el, ugyanis megítélése
szerint erre fokozottabban szükség lesz. Egyetért a polgárőrség támogatásával, de nem tartja
elegendőnek. Tehát, a kívánt cél eléréséhez mindenképpen vissza kellene hozni azt a fajta
megoldást, hogy ligetőrt alkalmazzanak e feladatokra.
Kasper Ágota képviselő a térfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban érdeklődik.
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a rendőrőrs a közbiztonsági alapítvánnyal közösen
próbálta felmérni a város kamerázási lehetőségét, mellyel kapcsolatban előkészületek voltak.
Pályázat előkészítése zajlott, amit nem sikerült benyújtani.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy az alapítvány bírósági bejegyzésével kapcsolatban
voltak sok évre visszamenőleges problémák, ugyanis Zirc, Béke tér 1. szám alatti címen volt
nyilvántartva annak ellenére, hogy az önkormányzat bejelentette a változást annak idején. A
másik probléma, hogy ugyan a pályázat elkészítése előrehaladott állapotban volt, de a június
17-i benyújtási határidőre nem készült el. A pályázat előkészítésében közreműködő csapat
abban bízott, hogy az egy hónappal későbbi benyújtási határidőre minden készen és rendben
lesz, azonban a legújabb információ szerint már nem lesz újabb pályázati lehetőség.
Úgy gondolja, nem ablakon kidobott munka, amit elkészítettek, mivel évente kiírásra kerül a
BM-s pályázat, aminek egyik fontos prioritása a közbiztonság javítása. Már most benyújtották
volna e területre a pályázatot, ha nem az általános iskola tornaterem padlózatának felújítását
tartották volna fontosabbnak, mint kötelező önkormányzati feladatot. Úgy véli, a témával
továbbra is foglalkozni kell, s arra kell törekedni, hogy a szűkös kapacitások ellenére a
pályázat mielőbb elkészüljön és amint lehetőség lesz, élni tudjanak vele.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2013.(VI.24.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzat rendelet 13. mellékletében nevesített
Általános működési tartalék terhére 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt 2013. költségvetési évre a Bakony Polgárőr Egyesület részére a
közrend védelmének biztosítása érdekében végzett tevékenységük támogatására.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 30.
3./ pont esetében: 2013. december 31.

f/ Leader Dubniczay Ház projekt közbeszerzés indítás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester utal arra, hogy az előterjesztésben szerepel, miszerint a tetőtér
kialakítását követően egy nyertes TIOP pályázatból a tetőtér beépítése is megvalósulhat,
ugyanakkor a TIOP-1.2.2 pályázat 2014. márciusi határidővel zárna. Kérdezi, ezt a határidőt
is ugyanúgy ki lehet tolni, mint a LEADER pályázat esetében?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a támogatási szerződések módosítására általában
lehetőséget biztosítanak akkor, ha a projekt megvalósítása megkezdődött, s látni lehet, hogy
lesz belőle valami. A TIOP pályázat keretében a látványraktár kialakítása elsősorban nem
építési beruházással jár együtt, hanem eszközbeszerzéssel, illetve a múzeum meg lévő
állományának a feldolgozásával. Ez folyamatban van, tehát, a TIOP pályázat megvalósítása
megkezdődött. Abban az esetben, ha a LEADER projekttel kapcsolatban a tetőtér kialakítás
bármi oknál fogva nem valósulna meg, akkor az a kiállítótér kerülne átalakításra, amely most
egy időszaki kiállításnak ad otthont.
Hozzászólás
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Kasper Ágota képviselő megjegyzi, hogy elment a június 19-i múzeumi tájékoztatóra és
minden elismerése az ott dolgozó embereké, akik mindent megtesznek azért, hogy az a
bizonyos látványraktár készen álljon.
Kéri, az önkormányzat maximálisan figyeljen oda, hogy a LEADER pályázat is menjen,
nehogy rengeteg energia és munka kárba vesszen, mert nem érdemelnék meg az ott dolgozók.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2013.(VI.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 22/2013.(II.11) határozatban
foglaltakat, azaz megindítja „A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása” beruházás
kivitelező kiválasztására irányuló megismételt közbeszerzési eljárást.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2013.(VI.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
23/2013.(II.11.) határozatban „A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása”
beruházás kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására kiválasztott
vállalkozással – VeszprémBer Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. – a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. június 28.

g/

Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés
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Kasper Ágota képviselő érdeklődik, hogy ezzel a közel egyéves huza-vona remélhetőleg
lezárul?
Ottó Péter polgármester bízik benne, ugyanis vezérigazgató asszony a személyes
megbeszélésen úgy nyilatkozott, hogy nekik ez így rendben van. Tehát, az önkormányzatra
nem hárul plusz kötelezettség, az első szerződésben vállalt fenntartási időszak lejárt, a
működtetési feladatokat a TDM szervezet fogja ellátni. A névhasználati szerződés jogosultja
továbbra is az önkormányzat lesz.
Horváth László képviselő kérdezi, a tulajdonosi kör ezt tudomásul vette?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy június 20-án volt közgyűlés, ahol ez is napirenden
szerepelt és ismertette azt, miszerint üzemeltető lesz a TDM szervezet, s nem fenntartó.
Igazából tartalmi változást ez nem jelent.
Elmondja, a Magyar Turizmus Zrt. vezetőjével való egyeztetésen elhangzott, miszerint felül
kell vizsgálni, hogy a TDM szervezet által működtetett iroda milyen területen szolgáltat,
mivel a működtetéssel kapcsolatos összes költség a TDM szervezetet érinti. Ugyanakkor a
működési területe jóval több önkormányzat területére terjed ki. Első körben
mindenféleképpen arra fog törekedni a szervezet, hogy az együttműködéseket kialakítsa e
településeken, s az együttműködések keretében a finanszírozás lába is biztosított legyen a
részükről. Egyelőre itt tart a történet, de úgy gondolja, annak sincs akadálya, hogy egy iroda
működési területe növekedjen, vagy csökkenjen. Bízik abban, hogy növekedni fog, s nem
csökkeni.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2012.(VI.25.) határozat 1./ pont d)
alpontját az alábbiak szerint módosítja:
„1./ d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Tourinform Iroda
működtetésre történő átadásáról szóló bejelentést a Magyar Turizmus Zrt. felé
megtegye.”
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az 1./ pontban foglalt módosításnak
megfelelően a bejelentést a Magyar Turizmus Zrt felé megtegye.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 15.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2013.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a MagasBakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
között kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 5.
mellékletében foglaltak szerint, a tervezet tartalmi elemeit nem érintő esetleges
módosításokkal jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás
módosítás aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. július 31.

19./ Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

20./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

21./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

22./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

