23/ 2013. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 9-én 17,00 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,
Kasper Ágota, Lingl Zoltán képviselők

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

(5 fő)

Horváth Ivett képviselő,
Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,
Mészáros József 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,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében.

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.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő javasolja a „Zirc, Rákóczi tér felújítása” című napirendi pontot nyílt
ülésen tárgyalni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint ennek nincs akadálya.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi előterjesztéseket „Egyéb ügyek”, valamint „Konkrét határozati javaslatot nem
tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)” keretében tárgyalják meg:
- Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég
étkeztetés térítési díjának meghatározása
- Önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés meghozatala
- Zirc, Fáy A. u. 2/B. alagsor 1. szám - 1915/7/A/16 hrsz - alatti önkormányzati tulajdonú
lakás felújítása és bérbeadása
- Úszásoktatás Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde, valamint a KLIK által fenntartott Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola intézményében
- „Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és
sikosságmentesítési tevékenységének ellátása 2013. november 1. és 2017. március 31.
közötti időszakra” szolgáltatást végző vállalkozás kiválasztása tárgyú közbeszerzési
eljárás; Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
- Zirc, Rákóczi tér felújítása
- Zirc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 22. számú ingatlan mögött-i „Cigány-dombi árok”
megrongálódott árokszakasz és partfal jó karba helyezése
- „Kis Óvoda” hasznosítási lehetősége

Ottó Péter polgármester javaslata alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja, hogy a 3./, 4./, 5/b, 5/e és az 5/g napirendi pontokat zárt ülés keretében vitassák
meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2013.(IX.9.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1./ Helyi autóbusz közlekedés menetrend módosítása
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató Bakony Volán Zrt.
2./ Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák
vendég étkeztetés térítési díjának meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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c/

Zirc, Fáy A. u. 2/B. alagsor 1. szám - 1915/7/A/16 hrsz - alatti önkormányzati
tulajdonú lakás felújítása és bérbeadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

d/ Úszásoktatás Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde, valamint a KLIK által fenntartott Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola intézményében
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/ Zirc, Rákóczi tér felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
6./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2013. I. félévi
közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató Bakony Volán Zrt.
8./ Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012/2013-as
tanévben végzett munkájáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
9./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2013. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
10./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
13./ „Kis Óvoda” hasznosítási lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
3./ „Kincsek a padláson – a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi
raktára” című, TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 azonosítószámú projekt belső építészeti
tervezői tevékenységekre vonatkozó árajánlatok elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A „Civil Pályázati Alap” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
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5./ Egyéb ügyek
b/ Önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sümegi Attila jegyző
e/ „Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és
sikosságmentesítési tevékenységének ellátása 2013. november 1. és 2017. március 31.
közötti időszakra” szolgáltatást végző vállalkozás kiválasztása tárgyú közbeszerzési
eljárás; Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
g/ Zirc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 22. számú ingatlan mögött-i „Cigány-dombi árok”
megrongálódott árokszakasz és partfal jó karba helyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az 1./ napirendi pont után
tárgyalják meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2013. I. félévi
közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót, majd a zárt ülési napirendi pontok
megvitatására a nyílt ülést követően kerüljön sor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Helyi autóbusz közlekedés menetrend módosítása
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató Bakony Volán Zrt.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a szolgáltató nem véletlen végzett utasszámlálást, mert
a gépkocsivezetőktől származó visszajelzések alapján ez a jellemző kihasználtság a 4-es helyi
járati vonalon. Miután a nyári időszakban történt az utasszámlálás, ezért kérdezi, mi a
jellemző a vonal kihasználtságával kapcsolatban az év többi időszakában?
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselőjének válasza szerint jellemző tendencia, hogy
a 4-es helyi járati vonalon – Rákóczi tér és autóbusz-pályaudvar között – nem volt utas.
Hozzáteszi, a kezdeményezés fő célja, hogy e járatokat helyi járati közlekedésként szeretnék
megszüntetni. Ennek inkább gazdasági oka van, ugyanis a minisztérium azokra a helyközi
járatokra, melyek a közös vonalszakaszon helyi járatként is működnek, nem ad
veszteségtérítést. Ezért kérik – mivel az utazóközönség sem igényli e viszonylatban –, az
önkormányzat járuljon hozzá, hogy ne kelljen helyi járatként közlekednie.
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Ottó Péter polgármester kérdezi, van-e annak akadálya, hogy helyközi járaton utazzon valaki
az autóbusz-pályaudvar és a Rákóczi téri megálló között?
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselőjének válasza, hogy az a helyközi járat, amely
e két megállóhelyen megáll, minden további nélkül helyközi tarifával igénybe vehető.
Ottó Péter polgármester ezt azért kérdezte, mert tulajdonképpen nem a buszjáratok szűnnek
meg, mivel ezek az autóbuszok ugyanúgy fognak közlekedni, mint ahogy eddig is, csak nem
helyi járati vonalnak nevezik, hanem a helyközi járat egy belső szakaszának.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt. utasszámlálási adatai
alapján a 4-es helyi járati vonalon a menetrend szerinti helyi személyszállítást megszünteti
az igénybevétel hiánya miatt.
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezze a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás
megszüntetését, és a megszüntetéshez szükséges nyilatkozatokat megtegye, szükség
esetén az erre vonatkozó megállapodást aláírja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Bakony
Volán Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés 1./ pont szerinti módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2013. szeptember 15.
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2013. szeptember 16.

7./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2013. I. félévi
közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató Bakony Volán Zrt.
Kérdés
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a bevételek valamilyen szinten elmaradtak a
tervezettől, de ugyanakkor a kiadások is, ami az 5,2 %-os teljesítmény kibocsátás
megtakarításnak volt köszönhető. Kérdezi, miből adódott ez a teljesítmény megtakarítás?
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Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselőjének válasza szerint a TESCO járat
kilométerével kapcsolatban merülhetett fel statisztikai adateltérés, mert úgy emlékszik, hogy
valamilyen tévedésből kifolyólag az elmúlt időszakban a kilométer-teljesítmény egy részét a
TESCO szerepeltette a helyi járatban, s annak korrigálása került figyelembe véve.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület az autóbusszal végzett menetrend szerinti
helyi személyszállítás 2013. I. félévi közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót
tudomásul veszi.

2./ Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja az 1/A,
valamint a 2. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás
koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013.(VII.16.) Korm.
határozatában nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az
Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott
terméskő felajánlásával.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a faragott terméskövet
elkészíttesse, és azt Komlóska Község Önkormányzata részére eljuttassa.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. szeptember 20.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence Összefogás
kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet
egységének megvalósításához egy marék földet adományoz.
2./ Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy
marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. szeptember 20.

5./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák
vendég étkeztetés térítési díjának meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2013.(IX.9.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az általa működtetett főzőkonyha által
előállított felnőtt déli meleg főétkeztetés előterjesztés szerinti árképzés tárgyában hozott 275/2012.(XII.17.) határozatát 2013. szeptember 10. napjától visszavonja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. szeptember 10.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirc Városi
Önkormányzat fenntartásában lévő Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatti és a
működtetésében lévő Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatti konyháin, azok szabad kapacitása
terhére 2013. szeptember 10. napjától vendégétkeztetést biztosítson a határozat 1.
mellékletében meghatározott térítési díj és díjképzési elv alapján.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban részletezett étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó szerződések megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. szeptember 10.
c/

Zirc, Fáy A. u. 2/B. alagsor 1. szám - 1915/7/A/16 hrsz - alatti önkormányzati
tulajdonú lakás felújítása és bérbeadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy az előterjesztés két határozati javaslata közül az „A”
határozati javaslatot támogassa a képviselő-testület, amely a szociális alapú bérbeadásra
vonatkozik. Megjegyzi, az elmúlt évek tapasztalatát figyelembe véve, amikor piaci alapon
hirdettek meg lakásokat, több esetben inkább azt lehetett látni, hogy szociálisan rászorult
emberek nyújtanak be pályázatot. Tekintettel arra, hogy e lakás elhelyezkedése nem éppen
ideális, ezért úgy gondolja, elsősorban olyan emberek fognak pályázatot benyújtani, akiknek a
lakhatását kell valamilyen oknál fogva sürgősen megoldani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a lakás
felújítására fordítandó maximális összeg 1,5 millió forintban kerüljön meghatározásra.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Fáy András u. 2/B. alagsor 1. és az
1915/7/A/16 helyrajzi szám alatti 2 szobás bérlakás felújítására vonatkozó, az előterjesztés
szerinti I.. számú, szociális alapú bérbeadás mellett dönt, és a lakás felújítására
vonatkozóan maximum 1.500.000,- Ft összegű – a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit
Kft-nél képzett lakás-felújítási alapból finanszírozott – felújítási munkák elvégezésére
utasítja a Kft. ügyvezetőjét.
2./ A felújítás végső határideje: 2013. november 30.
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3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a felújítási munkálatok elkészültéig az
ingatlan szociális alapon történő bérbeadásához szükséges előterjesztést a képviselőtestületnek nyújtsa be.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: 2013. november 30.

d/ Úszásoktatás Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde, valamint a KLIK által fenntartott Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola intézményében
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10. és 2013. december
31. közötti időszakban a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet bevonásával biztosítja a
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladatellátási helyeire járó
gyermekek/tanulók számára a tanuszodai úszásoktatás lehetőségét jelen előterjesztés 2.
mellékletében található határozott idejű Együttműködési megállapodás alapján.
2./ A Képviselő-testület a tanuszodai úszásoktatás lehetőségének biztosításáért az 1./ pontban
megjelölt időszak alatt havonta 320.000,- Ft, azaz Háromszázhúszezer forint összegű
hozzájárulást biztosít a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére.
3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését terhelő hozzájárulás
1.280.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszáznyolcvanezer forint összegét Zirc Városi
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 5.
melléklet Egyéb működési kiadások előirányzata terhére biztosítja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
Együttműködési megállapodás aláírására.
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5./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. december havi rendes Képviselőtestületi ülésre készítsen előterjesztést a gyermekek/tanulók úszásoktatásának 2014. január
1-jét követő kérdésköréről.
Felelős: 1./ – 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2013. szeptember 10.
5./ pont esetében: 2013. december 6.

f/ Zirc, Rákóczi tér felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, az elmúlt időszakban
szakértők közreműködésével többször is bejárták a Rákóczi teret, és annak lehetőségét
keresték, hogy a megvalósult fejlesztések környezetét hogyan lehet vonzóbbá tenni
figyelembe véve azt, hogy a térfejlesztés két üteme valósult meg, és a közeljövőben várhatóan
nem lesz olyan pályázati forrás, amiből folytatható lenne. Ugyanakkor a városban erősen
megoszlanak az észrevételek a most befejezett fejlesztéssel kapcsolatban a kő és a beton
mennyiségét, illetve megjelenését illetően. Próbáltak abban gondolkodni, hogy elsősorban
önkormányzati saját forrásból hogyan lehet továbblépni. Ezt célozta az, hogy a korábbi
kerttervező mérnököt keresték meg, akivel szintén bejárták a teret, végigbeszélték a
javaslatokat, miszerint készítsen egy tervet, ami egyrészt a korábbi tervek kiegészítését
tartalmazza, mivel az még nem foglalkozott az általános iskola előtti parkoló területével.
Másrészt, hogyan lehet növényekkel egyensúlyozni a zöldfelület csökkenését.
Az előterjesztés másik kérdésköre egy évek óta húzódó probléma, ugyanis gyakorlatilag a
buszváró épülete folyamatosan rendszeres takarításra és felújításra szorul, sajnos nem az
utazóközönség általi használat következtében, hanem olyan fiatalok jelenlétének
köszönhetően, akik helye nem a buszváróban lenne, de mivel ott vannak, ezért jóérzésű
emberek nem szívesen mennek be. Próbáltak a helyi rendőrőrs közreműködésével is
valahogyan gátat szabni e tevékenységnek, de nehéz a helyzet, mert ha valaki ott megjelenik,
akkor lehet jól viselkedni, ha pedig onnan kimegy, akkor lehet folytatni a vandálkodást és
rongálást. Tehát, nem tartózkodhat folyamatosan ott valaki, aki a rendet felügyeli. Arra
gondoltak, hogy célszerű lenne még a tél és az igazán rossz idő beállta előtt valahogy az
utazók eső elleni védelméről gondoskodni, s ami kiválthatná a buszváró használhatatlan
helyzetét. Felkérte az építési hatóság vezetőjét, hogy nézzen utána, milyen buszváró típusok
lennének a környezetbe illően elhelyezhetők, és a célnak megfelelnének.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal az előterjesztés mellékletét képező Tájépítész Műhely
árajánlatára, melyben betervezett növények jegyzéke szerepel. Kérdezi, melyek ezek a
növények?
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Ottó Péter polgármester válasza, hogy az élőhely adottságait figyelembe véve elsősorban
olyan növényeket terveznek, melyek őshonosak e környezetben vagy jól érzik magukat itt.
Nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a tervezés folyamán, mivel a Rákóczi tér elég
sok helyen sűrűn szabdalt alépítményekkel és közművekkel. Tehát, vannak olyan részek,
ahova célszerű lenne fát telepíteni, de valószínű nem lehet, ezért jöhetnek szóba a cserjék és
azok a növények, melyek ezt valamilyen szinten kompenzálni tudják. Úgy gondolja, ez egy
olyan szakmai kérdés, amit nem a hivatalnak kell meghatározni, hanem a kerttervező feladatai
közé tartozik, hogy összeállítsa a listát, és meghatározza a növények telepítési helyét.
Kasper Ágota képviselő éppen ezért kérdezte, hogy van-e már konkrétum. Nem biztos benne,
de úgy látta, hogy a Monostor falatozó előtt húzódó új fasor is juhar.
Kaszás Béla osztályvezető emlékezete szerint oda hársfákat ültettek.
Kasper Ágota képviselő véleménye szerint nem ártana tudni, melyek az általuk őshonosnak
vélt fajok mielőtt betelepítik.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a tervezést követően a helyi szakemberekkel a terveket át
kell tekinteni, amiben képviselő asszony és a múzeum munkatársai közreműködésére is
számítanak.
Kasper Ágota képviselő szerint olyan szakemberekhez kell fordulni, akik a fákat és cserjéket
nagyon jól ismerik.
Érdeklődik, hogy a zöldfelület-növelés befolyásolja-e a Rákóczi téren már megvalósult
beruházásokat? Kérdezi, a kőfal elé nem lehetne sövényt ültetni?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy befolyásolja, de nem feltétlen sövényt kellene oda
ültetni, mert több féle gondolat is megfogalmazódott. Laikusokkal beszélgetve a városban
szintén azt mondják, hogy valamivel befuttatva el kell tüntetni a falat. Azzal a kőfallal nem az
a probléma, hogy ronda, hanem, hogy nagy. Gyakorlatilag azt kellene ellensúlyozni zölddel és
növényekkel, hogy ne nézzen ki olyan nagynak, illetve a térből kiemelkedő monumentális
megjelenés növénytelepítéssel valamilyen szinten ellensúlyozható legyen. Tehát, ki kell
találni az arányokat, ami komoly tervezői feladat lesz.
Kasper Ágota képviselő szerint egyszerűen meg lehet oldani, mert akár egy sima borostyán
beültetés is segítene, amit igaz, hogy kordában kell tartani, de takar és nagyon szép,
ugyanakkor könnyebbé teszi a monumentális jelleget. Nyilván a pénz miatt is kötve van a
város, s ezért ne kelljen milliókat költeni arra, amit egyszerű dolgokkal meg lehet oldani.
Kitér arra, hogy a tervrajzokat nézegetve a buszváró nem nyerte el a tetszését. Kérdezi, ha jól
látta, a fák közé kerülne elhelyezésre?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen, a meglévő adottságot figyelembe véve. Tehát,
ahol szabad hely van, oda került betervezésre, és úgy, hogy lehetőleg a térbe ne takarjon bele.
Kasper Ágota képviselő számára változatlanul az a probléma, hogy bármennyire üveg és fa ez
a buszváró, nem illik bele a tér képébe. Tudja, egy szükséges megoldás, de borzasztóan fog
kinézni, s nincs arról meggyőződve, hogy az, aki a jelenlegi buszváró berendezését szétveri,
nem fog neki ugrani az erősített üvegnek is.
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Ottó Péter polgármester úgy véli, más, ha valaki a közterületen duhajkodik, mert azt többen
láthatják, mint ha bent van egy zárt térben. A buszvárónak elsősorban az a problémája, nem
kontrollálható, hogy bent mi történik.
Javasolja, első körben ne két buszvárót rendeljenek meg, hanem egyet, majd amikor látják,
hogy a kapacitása mennyire elég az esős időszakban az utazóközönség számára, akkor
rendelnék meg a másodikat.
Az ajánlattal kapcsolatos észrevétele, hogy a teljesítés határideje a szerződés kézhezvételétől
számított 335 nap, ezért csak abban az esetben fogják megrendelni, ha most az őszi
időszakban telepíthető.
Hozzászólás
Baranyai József képviselő véleménye szerint is csak egy buszvárót kellene megrendelni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évben készült Rákóczi tér
térrendezés el nem készült területére módosított növénytelepítési tervet készíttet. A
tervdokumentáció elkészítésére elfogadja a Veszprémi Tájépítész Műhely 100.000,- Ft-os
árajánlatát.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban megjelölt kiadás forrását az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
13. melléklet Általános működési tartaléka terhére biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban nevesített vállalkozással a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2013. szeptember 13.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2013.(IX.9.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirc, Rákóczi téren az 1045/2
hrsz-ú ingatlanon, az előterjesztés mellékletét képező helyszínrajz szerint 1 db Quattro 2.
típusú utasváró fülke elhelyezését, 787.019,- Ft összegben.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az utasváró
fülke szállításával és telepítésével kapcsolatos szerződés aláírására.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az utasváró fülke elhelyezési költségeinek
forrását az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati
rendelet 13. melléklet Általános működési tartaléka terhére biztosítja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zirc,
Rákóczi téren az 1045/2 hrsz-ú ingatlanon az utasváró fülke elhelyezéssel összefüggésben,
az utasváró fülke elhelyezését követő 5 napon belül, a Zirc, Rákóczi tér 1045/1 hrsz-ú
ingatlanon lévő autóbuszváró helyiség használatának megszüntetésére vonatkozó
nyilatkozatot megtegye az ingatlantulajdonos felé.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 3./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. szeptember 13.
4./ pont esetében: az utasváró fülke elhelyezését követő 5 napon belül

6./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

8./ Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012/2013-as
tanévben végzett munkájáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Lingl Zoltán képviselő, igazgató elmondja, hogy a fenntartóváltás miatt év elején elkészült az
iskola szakmai alapdokumentuma, ahol javaslatként a Reguly Antal Általános Iskola név
szerepelt. Kiderült, ez így sajnos nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, ugyanis a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet leírja,
hogy a névben miknek kell szerepelni. Miután Reguly Antal Általános Iskola több van az
országban, ezért a székhely település nevét hozzá kell tenni, így lett Zirci Reguly Antal
Általános Iskola. A további jogszabálynak való nem megfelelés az volt, hogy az imént
említett jogszabály felsorolja az iskolákra vonatkozó megnevezéseket, melyeket kötelező a
névben szerepeltetni, s ezek az iskola alaptevékenységére utalnak. Az iskolára vonatkozóan az
egyik az általános iskola, a másik pedig a nyelvoktató nemzetiségi iskola. Tehát, így lett az
intézmény neve Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.
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Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012/2013-as tanévben végzett munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

9./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2013. II. félévi pályázati
döntéséről
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 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2013. II. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

10./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Kasper Ágota képviselő érdeklődik a „Magyarország Szeretlek!” pályázattal kapcsolatban.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a műsorhoz kapcsolódó pályázatot benyújtották, amely
keretében Zirc 400.000,- Ft-ra pályázhatott. A közművelődési intézmény állította össze a
program tervezetét, s bíznak abban, hogy támogatást nyernek, és a műsorban szerepelhet a
város.
Kasper Ágota képviselő kéri – miután van már turisztikával hivatalosan foglalkozó szerv a
városban –, hogy nagyobb figyelemmel kísérjék a kínálkozó lehetőségeket. Hangsúlyozza,
nekik egyrészt ez a feladatuk, másrészt a város maximális érdeke, hogy a közmédiába való
bekerülés – ha csekély mértékben is - biztosítva legyen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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11./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

13./ „Kis Óvoda” hasznosítási lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester a tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy azért nem döntést
igénylő ügyként került a képviselő-testület elé a téma, mert a múlt heti megyei tankerületvezetői találkozás során járták végig azokat az épületeket, amelyek esetleg közép-hosszú
távon lehetőséget biztosíthatnak a Nevelési Tanácsadó elhelyezésére. Tekintettel az épület
jelentős felújítási költségeire abban maradtak az igazgató úrral, adnak számára egy kis időt,
hogy körbenézzen és tájékozódjon a témában.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a „Kis
Óvoda” hasznosítási lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 17 óra 50 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

