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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 31-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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

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
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár
Findeisz János díszpolgár
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
ügyvezető helyettese

- a sajtó képviseletében: Horák János

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az
alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
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- A Tanuszoda 2014. június 1. napjától történő üzemeltetése
- Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötendő Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
megkötése
- Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
- Művelődési Ház Alkotmány u. 14. szám alatti épület villámvédelmi beruházása
- Tanuszoda viharkár utáni tetőjavítása
- Zirc, Gyóni G. u. – Ciklámen u. sarkán lévő bontási törmelék elszállítása
- Adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatás

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának kiegészítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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8./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése
Előadó: Sümegi Attila jegyző
10./ Döntés a 2014. évi „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések adományozására szóló
javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc város közvilágításának korszerűsítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Önkormányzati belterületi utak, járdák kátyúzása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Zirc, Rákóczi téri járdafelújítás folytatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Boros László Zirc, külterület 0136/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatának
elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek
a/ A Tanuszoda 2014. június 1. napjától történő üzemeltetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés”
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötendő Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés megkötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
e/ Művelődési Ház Alkotmány u. 14. szám alatti épület villámvédelmi beruházása
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/ Tanuszoda viharkár utáni tetőjavítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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g/ Zirc, Gyóni G. u. – Ciklámen u. sarkán lévő bontási törmelék elszállítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
17./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2014. I. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
18./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
22./ Adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester tárgyalási sorrendre vonatkozó javaslatát illetően elmondja, hogy Zirc
Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében elsőként az
önkormányzati rendeleteket tárgyalják; a képviselő-testület más szempontokat figyelembe
véve módosíthatja a tárgyalási sorrendet, ami azért lenne indokolt, mert két olyan napirendi
pont van, amely rendelet-módosítást is érint. A rendelet-módosítások előzményeként
szükséges egyrészt a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítását,
másrészt a költségvetéshez kapcsolódóan a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének módosítását jóváhagyniuk. Mindkét napirendi pont értelemszerűen az ahhoz
kapcsolódó rendelet-módosítások elé kerülne be.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítése, hogy a Zirci Járás
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nemcsak március 26-i, hanem március 28-i ülésén
is tárgyalta az előterjesztést. A társulási tanácsülésen meghatározták az intézményi térítési
díjakat, melyeket figyelembe véve szükséges az önkormányzati rendeletet módosítani.
Megjegyzi, hogy az intézményvezető és a Pénzügyi Osztály vezetője együttműködésével
készült el az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

16./ Egyéb ügyek
d/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014.(III.31.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 17/2013.(I.31.)
határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lépjen.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. március 31.
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2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető pontosítja a rendelet-tervezet 5. §-át, mely szerint a
Rendelet a jelen rendelet 1. függelékét képező 2. függelékkel egészül ki.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
6/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
28/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
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4./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
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, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos döntést 2014. november 30.
napjáig elhalasztja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. november 30.

16./ Egyéb ügyek
c/ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014.(III.31.) határozata
a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási
Megállapodása bevezető részében, az I. Fejezet Általános rendelkezések 8. pontjában
történő módosításokat, valamint az I. Fejezet Általános rendelkezések 12. ponttal történő
kiegészítését a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak alapján elfogadja.
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: folyamatos

5./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet
a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

6./ Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának kiegészítése
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2012.(IX.10.) határozattal elfogadott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint kiegészíti, illetve
módosítja:
1. A II. cím 1. fejezet 1.1.3. helyébe lép: „Az éves összesített közbeszerzési tervet,
valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának
elfogadását követően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály
(továbbiakban: Városüzemeltetési Osztály) vezetőjének haladéktalanul közzé kell tenni
a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint a
www.zirc.hu honlapon.”
2. A II. cím 1. fejezet 1.1.4. helyébe lép: „A Közbeszerzési Tervet a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) legalább öt évig köteles megőrizni. A
Közbeszerzési Terv nyilvános. A Városüzemeltetési Osztály vezetője köteles
gondoskodni a közbeszerzési terv Önkormányzat honlapján való közzétételéről az
aláírástól, illetve a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás aláírásától
számított 5 munkanapon belül.”
3. A III. cím 1. fejezet 1.5.3. pont sorszáma 1.5.4.-re változik
4. A III. cím 1. fejezet 1.5.3. pont „Dönt az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról, valamint az ajánlatok érvényességéről.”
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5. A III. cím 4. fejezet 1.8. pont helyébe lép: „Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) vezetője a Városüzemeltetési
Osztály vezetőjével együttesen gondoskodik olyan nyilvántartás készítéséről és
naprakész vezetéséről, amely alapján lehetséges a Kbt. szerinti egybeszámítási
kötelezettség teljesítése.”
6. A III. cím 4. fejezet 1.10. helyébe lép: „A jelen szabályzatban meghatározott
döntésekért való felelősségre a magasabb rendű jogszabályok előírásait kell megfelelő
módon alkalmazni.
7. A VI. cím 1.6. helyébe lép: „A megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma
közérdekű adatnak minősül. A szerződés nyilvánosnak minősülő részét az adott
közbeszerzési eljárás projekt-felelőse a szerződés megkötését követően haladéktalanul
köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban, valamint az Önkormányzat honlapján. A szerződés módosítása és
teljesítése kizárólag a Kbt. 132. §-ának betartásával lehetséges.”
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

8./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kapitány Zsolt osztályvezető jelzi, hogy a módosító okirat 2./ pontjában a bevezető
mondatnál kétszer szerepel a „helyébe” szó.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2014.(III.31.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosító okiratát 2014. április 15-i hatállyal az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2014. április 15-i hatállyal az előterjesztés 2.
számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot – a Borzavári Önkormányzat Képviselőtestületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása után –
a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot – a Borzavári Önkormányzat Képviselő-testületének és Lókút
Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása után – a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásban
történő átvezetés céljából nyújtsa be.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./, 4./ és 5./ pontok esetében: 2014. április 7.

9./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a rendelet-tervezet 1. mellékletében a Ciklámen utca legyen pótolva.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a rendelettervezet 4. § (8) bekezdése feltételes módban kerüljön megfogalmazásra az abban leírtak
kötelező jellege helyett, valamint kerüljön bele a rendelet-tervezetbe, miszerint a gyűjtőedény
elhasználódását követően az új gyűjtőedény beszerzéséről az ingatlanhasználónak saját
költségén kell gondoskodnia.
A bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szolgáltatónál kezdeményezze a város
frekventáltabb helyein a szelektív gyűjtés problémájának csökkentése érdekében a
hulladékgyűjtő szigeteken több gyűjtőedény kihelyezését, valamint a közszolgáltatási díj
megfizetésére vonatkozó számla ütemezettebb rendszerességgel történő megküldését.
A képviselő-testület kéri, hogy a lomhulladék gyűjtésével kapcsolatos információk minél
szélesebb körben kerüljenek közzétételre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos”
Sümegi Attila jegyző kérdésre válaszolja, hogy a bizottsági javaslatok átvezetésének nem látja
akadályát, azokat előterjesztőként befogadja.

13
Ottó Péter polgármester támogatja az Emberi Erőforrás Bizottság által javasolt kiegészítő
határozati javaslat elfogadását.
Elmondja, bizottsági ülésen szóba került, miszerint a rendelet-tervezetben több helyen
szerepel, hogy az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben
egy-egy időszakban nem laknak, a rendelkezésre állási díjat meg kell fizetni. Elhangzott az
egyik bizottsági tagtól, hogy arról volt szó, ezt nem kell fizetni. A kéttényezős díj
bevezetésével – amit a magasabb rendű jogszabály mindenhol kötelezővé tett – valóban van
egy készenléti és egy ürítési díj. Ha adott esetben valaki nem lakja az ingatlant, a készenléti
díjat akkor is fizetni kell. Zircen jelen pillanatban az a speciális helyzet áll fenn, hogy a
rezsicsökkentéssel kapcsolatos hulladékszállítási díjtételek csökkentése a 2012. áprilisi
időpontban alkalmazott díjakhoz képest került meghatározásra, ami jelenleg a város lakóinak
nagyon kedvező díjszabást jelent. Abból a szempontból is kedvező a helyzet, hogy a városban
akkor még egytényezős díj volt. Ennek következtében a szolgáltató nem is tudja alkalmazni
üres ingatlanok esetében a készenléti díjat, mert 2012 áprilisában Zircen ilyen még nem volt.
Tehát, egészen addig, míg a jogszabályok nem változnak, ez a helyzet marad fenn.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés mellékleteként
csatolt, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal és utasítja a
jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém
Megyei Kormányhivatalnak, ezt követően a jogszabályokban foglalt szervek részére.
2./ Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a vélemények megérkezését követő,
soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. április 5.
2./ pont esetében: folyamatos

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szolgáltatónál kezdeményezze a város
frekventáltabb helyein a szelektív gyűjtés problémájának csökkentése érdekében a
hulladékgyűjtő szigeteken több gyűjtőedény kihelyezését, valamint a közszolgáltatási díj
megfizetésére vonatkozó számla ütemezettebb rendszerességgel történő megküldését.
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A képviselő-testület kéri, hogy a lomhulladék gyűjtésével kapcsolatos információk minél
szélesebb körben kerüljenek közzétételre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

10./ Döntés a 2014. évi „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések adományozására szóló
javaslattételi felhívás közzétételéről
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, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „Zirc Város Sportjáért”
kitüntetés adományozására szóló 2014. évi javaslattételi felhívást.
2./ A képviselő-testület felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy 2014. április 25-ig
véleményezze a kitüntetési javaslatokat.
3./ A képviselő-testület a kitüntetési rendszer lebonyolítására felkéri a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. április 3.
2./ pont esetében: 2014. április 25.
3./ pont esetében: 2014. május 10.

11./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását a módosított
pályázati felhívás figyelembevételével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil Pályázati
Alap működési céltartalék 1.500.000 forint összegének felszabadítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2014.(III.31.) 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: 2014. április 4.

12./ Zirc város közvilágításának korszerűsítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő javasolja, hogy a tervezési árajánlat bekérése szakaszolt legyen.
Tehát, ne egy komplett tervezésre kérjenek be ajánlatot. Miután tudják, milyen
világítótestekkel rendelkeznek jelen pillanatban, így ezekre külön-külön kérjenek be tervezési
ajánlatot, mert úgy gondolja, ennek ütemezése szintén mehet külön-külön attól függően,
hogyan tudnak egyéb forrásokhoz jutni, illetve a prioritás meghatározása miatt is fontos lenne.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a szakemberek feladata lesz a közvilágítás jelenlegi
állapotát és helyzetét ismerve az ajánlattételi felhívás elkészítése, egyértelműen figyelembe
véve a képviselőtársa által felsorolt szempontokat.
Horváth László képviselő szerint, ha így dönt a képviselő-testület, akkor még egyértelműbb
lesz. Tehát, ez nem technikai kérdés, hanem testületi döntési kompetencia.
Ottó Péter polgármester javaslata, miszerint kérjenek úgy ajánlatokat, hogy a közvilágítás
korszerűsítése a jelenlegi helyzetet figyelembe véve szakaszolhatóan is megvalósítható
legyen. Ennek megfelelően a tervezés is szakaszolhatóan készüljön el. Azzal nem követnek el
hibát, ha az egész városra vonatkozóan elkészíttetik a terveket. Az egyértelmű, hogy vannak
olyan világító berendezéseik, melyeket nem kell lecserélni, mert jelen pillanatban és
előreláthatólag még éveken keresztül korszerű világító berendezésnek nevezhetők. Úgy
gondolja, ilyen szempontból egyértelmű a feladat.
Horváth László képviselő továbbra is javasolja, hogy kérjék be a tervezési ajánlatot
szakaszolva: több cégtől, több szakaszra. Tehát, nem egyben és mindenki külön-külön
nevesítse ezeket a szakaszokat. Ennek indoka, hogy egyrészt maguk tudnak dönteni műszaki
megvalósítás szempontjából a prioritásról, másrészt a rendelkezésre álló források tekintetében
sem mindegy. Ezért kellene – a javaslata szerint – szakaszolva bekérni a tervezési ajánlatokat.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint ne külön határozati javaslatot fogadjanak el,
hanem az előterjesztés szerinti határozati javaslatot módosítsák ennek megfelelően.
Megfogalmazza a határozati javaslat első mondatát, mely szerint a képviselő-testület utasítsa
a polgármestert, hogy készítse elő a közvilágítás korszerűsítését, kérjen be ajánlatokat a
szakaszos tervezésre vonatkozóan külön-külön.
Kasper Ágota képviselő utal az előterjesztésre, melyben szerepel a TOP tervezési szakasz.
Kérdezi, ez az abba való bekerülést nem befolyásolja, módot ad a szakaszos megvalósításra?
Ottó Péter polgármester válasza szerint igen, és hozzáteszi, hogy a Területfejlesztési Operatív
Programban a projektötletek szerepelnek majd nevesítve, annak a tervezhető forrásával. Ha
azon belül mozognak, akkor se követnek el hibát. Mindenképpen fontos szem előtt tartani,
mire van feltétlen szükség a közvilágítás korszerűsítése során, ezért ennek megfelelően
szakaszokra bontva kérik be a tervezői ajánlatokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2014.(III.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy készítse elő a
közvilágítás korszerűsítését, kérjen be ajánlatokat a szakaszos tervezésre vonatkozóan különkülön. A beérkezett ajánlatokból a képviselő-testület 2014. áprilisi rendes ülésére készüljön
előterjesztés.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. április 11.

13./ Önkormányzati belterületi utak, járdák kátyúzása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a
Bakonyvíz Kft. Zirc árajánlatának elfogadásával.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, van erre az önkormányzatnak 7 millió forintja?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a költségvetésben rendelkezésre áll ez az összeg.
Pill Eszter osztályvezető hozzáteszi, hogy konkrétan nincs nevesítve, de a költségvetésben
van erre forrás, mivel különítettek el az utakkal kapcsolatos feladatokra, illetve a
városüzemeltetési feladatok kiadási előirányzatain belül különítettek el egyelőre nem
nevesítetten e célra összeget.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati belterületi aszfalt
burkolatú utak, járdák javítására (kátyúzás) a Bakonyvíz Kft. (8420 Zirc, Kossuth u. 81.)
vállalkozás ajánlatát fogadja el.
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2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített vállalkozástól
a 2014. évi költségvetés terhére maximum 1000 m2 út-járdajavítást rendeljen meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. április 8.

14./ Zirc, Rákóczi téri járdafelújítás folytatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a D.J.P.
COMBI Szolgáltató Kft. Zirc árajánlatának elfogadásával.
Kérdés
Horváth László képviselő emlékezete szerint a buszpályaudvar előtti járdaszakaszt a
műemlékvédelem miatt más típusú térkővel burkolták, mint amit egyébként máshol
használtak. Kérdezi, a benyújtott árajánlatok erre a típusú térkőre vonatkoznak vagy egy
hagyományos, gyengébb minőségű és esztétikailag is egészen más térkőre?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a legutolsó ütemben készült járdaburkolattal azonos
térkőre adtak ajánlatot. Tehát, nem az első ütemben készült járdaszakasz mosott kavics
felületű térkő burkolatára.
Hozzászólás
Horváth László képviselő javasolja, hogy arra a térkőre kérjenek ajánlatot, amivel elkezdték
ezt a munkát. A város közepén – ha jól számolja – öt fajta térkő burkolat van most már.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy az a térkő burkolat folytatódik a másik oldalról,
amire most árajánlatot kértek. Hozzáteszi, az iskola előtti szakaszhoz csatlakozik be ez a
térkő.
Horváth László képviselő ezt érti, de továbbra is javasolja, hogy a mosott kavics felületű térkő
burkolatra kérjenek be ajánlatot, mert ha feladják a minőségi elvárásokat önmagukkal
szemben, akkor ez az egész rossz irányba fordul. Tartsák meg a minőséget, s egy árajánlatot
megér, hogy ezzel a fajta térkővel mennyivel lenne drágább az adott járdaszakasz burkolása.
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, hogy annak idején valóban a mosott kavics felületű
térkő burkolattal kezdték a járdafelújítást, de jelenleg már ebből a térkőből van több a Rákóczi
téren. Javasolja, hogy maradjanak az előterjesztés szerinti változatnál.
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Kasper Ágota képviselő véleménye szerint a Rákóczi tér kialakított képén nem fog
változtatni, hogy azon a bizonyos szakaszon beton vagy mosott kő burkolat van. Úgy
gondolja, aki ott keresztülmegy, nem a talpa alá néz, hanem a kialakított környezetet szemléli.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő azon javaslatát, hogy a Rákóczi
téri buszmegálló előtti járdaszakasz térkő burkolatának anyagával megegyező térkő burkolat
elkészítésére kérjenek be ismételten ajánlatot vállalkozásoktól, melyek kerüljenek a
képviselő-testület elé.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Rákóczi téri buszmegállóktól a
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum iroda épületéig tartó járdaszakasz
felújítására a DJP COMBI Szolgáltató Kft. (8420 Zirc, János-tanyai u. 1.) vállalkozás
ajánlatát fogadja el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a járdafelújítás költségeit a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a kivitelezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében folyamatos
3./ pont esetében: 2014. április 11.

15./ Boros László Zirc, külterület 0136/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatának
elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros László 2300 Ráckeve, Becsei u. 5.
szám alatti lakos zirci 0136/14 hrsz-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát elutasítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről
az ajánlattevőt értesítse.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. április 10.

16./ Egyéb ügyek
a/ A Tanuszoda 2014. június 1. napjától történő üzemeltetése
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2014. június 1.
napjával a Tanuszodát átveszi, és szándékát fejezi ki, hogy 2014. szeptember 1. napjától
folyamatosan üzemelteti.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2014. május havi képviselő-testületi
ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda 2014. szeptember 1. napjától történő
üzemeltetésének költségvetési feltételeiről.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. május 31.
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b/ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés”
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötendő Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés megkötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő Kegyeleti közszolgáltatási szerződést az
előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kegyeleti
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

e/ Művelődési Ház Alkotmány u. 14. szám alatti épület villámvédelmi beruházása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kaszás Béla osztályvezető elmondja, az energetikai felújítás során derült ki, hogy a meglévő
villámhárító rendszer nem alkalmas a napelemek, illetve a napkollektor bekötésére, ezért azt
fel kell újítani.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal az egyik árajánlatra, amely tartalmaz egy kiegészítést is. Kérdezi,
az szükséges vagy sem?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, ha maximalisták akarnak lenni, akkor szükséges lenne,
mert plusz biztonságot jelentene.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc, Alkotmány utca 14. szám alatti épületének terv
szerinti villámvédelme kiépítésére Dombi Imre egyéni vállalkozó (8420 Zirc, Üdülő u.
18/c) árajánlatát fogadja el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
villámvédelem kiépítését rendelje meg az 1./ pontban megnevezett vállalkozótól.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. április 2.

f/ Tanuszoda viharkár utáni tetőjavítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kaszás Béla osztályvezető ismerteti az előterjesztést, mely szerint 2014. március 16-ról
március 17-re virradó éjszaka elvitte az uszoda tetejének egy részét a szél. A viharkár után az
állagmegóvás, balesetveszély megszüntetése érdekében ideiglenes helyreállítási munkálatokat
végeztettek, illetve megjavíttatták a kéményt, hogy az uszoda működni tudjon. Az épület
biztosítással rendelkezik, így a biztosító felé a kárigényt jelentették. A szakértő a helyszínen a
kárt felmérte, és a biztosító várja a tetőjavítás számláit. A javításra helyi és a környéken
működő vállalkozásoktól kértek árajánlatot. A helyszínt mindenki megtekintette és az alapján
adták az ajánlatot. Mindegyik ajánlattevő nyilatkozott, hogy a döntés után, az anyag
beszerzését követően azonnal megkezdik a felújítási munkákat.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a biztosító teljes egészében téríti az anyag költségét és a
munkadíjat?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy minimális önrészt levon a számla összegéből.
Hozzászólás
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Horváth László képviselő úgy véli, ha ez biztosítási kérdés, akkor megfontolandó, hogy a
„DOKTOR TETŐ” Bt. gáláns ajánlatát egy más esetben fogadja el a képviselő-testület.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint a munkadíj vállalkozó részéről történő elengedése
a biztosító társaságnak jelent könnyebbséget, mivel számla ellenében téríti meg a kárt.
Kaszás Béla osztályvezető hozzáteszi, mindegyik ajánlattevővel közölték, hogy biztosítási
pénzből szeretnék a fedezetet előteremteni. A „DOKTOR TETŐ” Bt. képviselőjével szintén
tárgyaltak erről, aki úgy nyilatkozott, hogy továbbra is fenntartja ajánlatát az uszoda
vonatkozásában. Megjegyzi, problémát okozhat, hogy a biztosítónál a következő évek tarifája
esetleg emelkedhet, ha minél több káresemény után kérnek le biztosítási pénzt.
Horváth László képviselő szerint amennyiben így van, akkor felvetődik az a kérdés, hogy a
biztosító kárszakértette-e ezt az eseményt?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy igen.
Horváth László képviselő kérdezi, megállapított egy összeget?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy nem. A biztosító várja a számlát.
Horváth László képviselő kérdezi, ebből következően majd várhatják, hogy befogadja vagy
vitatja?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy az eddigi gyakorlat alapján befogadják a számlát és
a számlán szereplő összeget térítik meg.
Kasper Ágota képviselő szerint érdemes mérlegelni az osztályvezető úr által elmondottakat,
mert ha esetleg még előfordul hasonló eset, akkor az a biztosítási összeget megemeli.
Meglepődött, mert nem sok ilyen jellegű felajánlással keresik meg az önkormányzatot. Úgy
véli, a visszautasítással esetleg megsérthetik a vállalkozót.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy az eddigi gyakorlat szerint, amikor referenciákkal
rendelkező vállalkozásoktól kérnek ajánlatot, a legkedvezőbb ajánlattevőt szokták elfogadni.
Úgy gondolja, e szempontból egyértelmű a helyzet jelen pillanatban is. Egy esetben lehet más
megoldás, hogy ha a vállalkozó azt mondja, még sem köt szerződést az önkormányzattal.
Javasolja, hogy első helyen jelöljék meg a legkedvezőbb ajánlattevőt, második helyen pedig
az őt követő ajánlattevőt. Amennyiben az első helyen nevesített vállalkozással bármilyen
oknál fogva nem lehet szerződést kötni, akkor a képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a második helyen megjelölt vállalkozással kössön szerződést.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanuszoda viharkár utáni tetőjavítására
első helyen a „DOKTOR TETŐ” Bt. (8423 Szápár, Kossuth Lajos u. 41.), második helyen
a Fedéltech Profi Kft. (8420 Zirc, Fáy u. 2/a) vállalkozás ajánlatát fogadja el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a javítás költségeit a 2014. évi költségvetés
terhére biztosítja.
3./ Amennyiben az 1./ pontban az első helyen nevesített vállalkozással bármilyen oknál fogva
nem lehet szerződést kötni, akkor a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a második helyen megjelölt vállalkozással a kivitelezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2014. április 2.

g/ Zirc, Gyóni G. u. – Ciklámen u. sarkán lévő bontási törmelék elszállítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, két ajánlat érkezett,
melyek érdekessége – ha csak az anyag elszállítását és elhelyezését veszik figyelembe –, hogy
mindkét vállalkozás ugyanazon köbméter árakkal dolgozik. Javasolja, a képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert, hogy tárgyaljon a két ajánlattevővel és próbáljon náluk
további engedményeket elérni, s a jobb árat adó vállalkozással kössék meg a szerződést a
terület rendbetételére vonatkozóan.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, van-e a városnak jelen pillanatban kijelölt helye, amit a
későbbiek során hasznosítani szeretne, s ahhoz egyfajta közömbös anyagfeltöltés szükséges?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az elszállítandó anyag hulladéknak minősül, így nem
tudnak vele mit kezdeni.
Kaszás Béla osztályvezető megerősíti az elhangzottakat, mert nincs kijelölt helyük és
hulladéknak minősül, amire speciális szabályok vonatkoznak.
Horváth László képviselő kérdezi, azt tudják, mi van az építési törmelékben?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a csatornaépítésből kiszorult föld, betontörmelék.
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Hozzászólás
Baranyai József képviselő szerint az építési törmelék évek óta ott van, amihez már más anyag
is kerülhetett.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az önkormányzat feladata, esetleg kötelezettsége
csupán az 1990-es évek közműberuházásai kapcsán keletkezett törmelék elszállítása. Minden
más a terület tulajdonosának feladata és kötelezettsége. Említi, hogy járt a helyszínen és egy
befüvesedett területről van szó. Tehát, az alatt van a hulladéktest.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, ha odakerült olyan anyag, ami nem odaillő – például
veszélyes hulladék –, akkor az a lakosság felelőtlenségét tükrözi. Felveti, miután elkészült a
sportpálya, a lakók vállalják a karbantartását, vagy adott esetben az önkormányzat gazdasági
társaságának a feladata lesz?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a városrész lakói ezt közösségi munkában szeretnék
kialakítani nem önkormányzati, hanem magántulajdonú területen. Tehát, ahhoz, hogy onnan
az önkormányzat bármit is elszállíttasson, a tulajdonos hozzájárulása kell. Másban nem kérték
az önkormányzat közreműködését, csupán az alapfeltételek biztosítását a hulladék
elszállításával, hogy utána meg tudják valósítani azt a futballpályát.
Vörös Kálmán alpolgármester úgy véli, ez már egy régi ügy éppen amiatt, hogy a
csatornaépítés során került oda bármilyen anyag. Viszont ne ezt az oldalát nézzék, hanem azt,
hogy a lakosság összefogott, s szeretne kialakítani maguknak egy játszóteret, amire
megkapták a területet. Személy szerint ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartja, s kéri a
képviselő-testületet, támogassa a kezdeményezést azzal, hogy minél előbb dönt és kiválassza
az ajánlattevőt. Javasolja, a DJP COMBI Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadják el, hogy minél
előbb elindulhasson a játszótér kialakítása.
Baranyai József képviselő megjegyzi, hogy annak idején a Hóvirág utca végén ki volt jelölve
egy játszótér, azonban az önkormányzat értékesítette mindkét területet.
Horváth László képviselő támogatja alpolgármester úr javaslatát azon oknál fogva, hogy nem
érdemes pár ezer forint miatt egyezkedni, amikor a DJP COMBI Szolgáltató Kft. által
nyújtható erkölcsi plusz az önkormányzat számára sokkal többet ér. Megítélése szerint ennek
semmi értelme nincs, alpolgármester úrnak igaza van.
Ottó Péter polgármester megköszöni képviselőtársai véleményét, és megállapítja, hogy
egyértelmű álláspontot fogalmaztak meg. Hozzáteszi, a DJP COMBI Szolgáltató Kft. mellett
szólhat, hogy a cég székhelye Zircen van, így ezt a szempontot is figyelembe véve támogatja
képviselőtársai javaslatát.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2014.(III.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Gyóni G. - Ciklámen utca
kereszteződésében lévő törmelék elszállítására és elhelyezésére a DJP COMBI Szolgáltató
Kft. (8420 Zirc, János-tanyai u. 1.) vállalkozás ajánlatát fogadja el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a törmelékelszállítás és elhelyezés
költségeit a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozástól a munkát megrendelje az érintett ingatlantulajdonos törmelékelszállításhoz
történő írásos hozzájárulásának kézhezvétele után.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: hozzájáruló nyilatkozat beszerzését követően

17./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2014. I. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Vörös Kálmán alpolgármester távozik az ülésteremből.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2014. I. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

18./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
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Kasper Ágota képviselő érdeklődik a Budapesten március 3-án megtartott
belügyminisztériumi projekttájékoztató felől és a Zirc-Coop Zrt-vel történt tárgyalásról,
valamint a VERGA Zrt. március 19-i sajtótájékoztatójáról.
Vörös Kálmán alpolgármester megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester elmondja, a belügyminisztériumnak van egy nyertes pályázata,
melynek keretében Magyarország összes járásszékhely településének felajánlották, hogy a
település integrált településfejlesztési stratégiája elkészítésre kerül. Ez azt jelenti
gyakorlatilag, hogy régiónként kerülnek kiválasztásra azok a tervező cégek, akik egy adott
területhez tartozó települések terveit elkészítik. Az önkormányzat részéről adatszolgáltatásra
lesz szükség, és a stratégiát a képviselő-testület fogja jóváhagyni. Ennek folyamata várhatóan
következő év áprilisára fog elkészülni. Ez év május-júniusában indul a tervezési folyamat.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, ez adott esetben kihathat az uszodával kapcsolatos
önkormányzati elképzelésekre is?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ahogy a város korábbi középtávú fejlesztési tervei is
olyan dokumentumként kezelődtek a mindennapi életükben, amelyek meghatároztak bizonyos
irányokat, nagyon fontos egy ilyen stratégia elkészítése nemcsak Zirc – nem véletlen a
járásszékhely településeknek biztosítják ezt –, hanem az egész vonzáskörzet számára; hogyan
tudják magukat az adott körülmények között jobban pozícionálni a települések, milyen
fejlesztési irányok határozhatók meg. Egyértelmű a kormányzat elképzelése, amely az
úszásoktatás előtérbe helyezését jelenti általános iskolás diákok esetében. Biztos, hogy a sport
és az oktatási infrastruktúra fejlesztése szintén fontos, és szerepelni fog a stratégiában is.
A Zirc-Coop Zrt. elnökével azért tárgyaltak, mert van egy elég régi, elvarratlan történet.
Emlékezete szerint ez is a ’90-es években kezdődött az áruház mögötti volt fűtőmű
elbontásával és a területének rendbetételével. Gyakorlatilag azért tárgyaltak, hogy próbáljanak
olyan megoldást találni, ami annak a területnek a rendbetételét szolgálná. A közeljövőben egy
normális, közvilágítással kiépített parkoló terület tervezésére szeretnének ajánlatot bekérni,
majd a fejlesztés költségének ismeretében lehetne további döntéseket hozni.
A VERGA Zrt. sajtótájékoztatója nagyrészt a 2013-2014. évre áthúzódó „Jövő a kezünkben
van” program keretében több mint félmilliárd forintos nettó beruházási összeggel
megvalósított fejlesztésekről szólt, illetve azokat a fejlesztési elképzeléseket ismertette a
vezérigazgató, amelyeket ebben az évben szeretnének megvalósítani. Zircet közvetlen érintő
fejlesztés most nincs tervben. Azonban a várost is érintheti az országos kéktúra útvonalának
fejlesztése, amely nemcsak a VERGA Zrt., hanem az erdőgazdaságok közös projektje:
mindegyik a saját területét érintő szakasz fejlesztésében vesz részt. Az egyik legjelentősebb
fejlesztés Veszprémben fog megvalósulni, ugyanis a VERGA Zrt. székháza újul meg és újabb
funkciók jönnek létre.
Úgy gondolja, példaértékű valamilyen szinten az a fejlesztéssorozat, amit megvalósítottak,
azok nagy része a turizmus érdekeit szolgálja. Ebben az évben is több új kilátó megépítését
tervezték be.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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19./ 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

22./ Adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 25 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

