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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 26-án 17,10 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, Lingl Zoltán, Mészáros József képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Dr. Horváth Sándor képviselő
Kasper Ágota képviselő

- távolmaradását előre nem jelezte: Horváth László képviselő
- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Findeisz János díszpolgár
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Nádai Balázs Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló
Knolmayer László Zirci Közbiztonsági Alapítvány
Kuratóriumának elnöke
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
ügyvezető helyettese

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 Zirci Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
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- JOS-661 forgalmi rendszámú MAGIRUS DEUTZ típusú gépjármű vételére beérkezett
pályázatok
- Zirc, 1903 hrsz-ú (Alkotmány u.) ingatlanon lévő „Sólyom Büfé” megnevezésű épület
bérlőkijelölése
- Ovi-foci program megvalósítására támogatás nyújtása
- A 24. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntések meghozatala
- Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. I.
negyedévi tevékenységéről
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2014.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A Zirci Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a környezeti zajterheléssel kapcsolatosan
Előadó: Sümegi Attila jegyző
5./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
6./ Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi működéséről és
tevékenységéről
Előadó: Nádai Balázs tűzoltóparancsnok
7./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2014. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
8./ A „Civil Pályázati Alap” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
9./ Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatás igénylésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
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10./ „Kis Óvoda” hasznosítási lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A Tanuszoda 2014. szeptember 1. napjától történő üzemeltetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Egyéb ügyek
a/ JOS-661 forgalmi rendszámú MAGIRUS DEUTZ típusú gépjármű vételére
beérkezett pályázatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc, 1903 hrsz-ú (Alkotmány u.) ingatlanon lévő „Sólyom Büfé” megnevezésű
épület bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Ovi-foci program megvalósítására támogatás nyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A 24. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
14./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2013-as
bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
15./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke
16./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2013. évi munkájáról
Előadó: Knolmayer László, a Kuratórium elnöke
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
20./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. I.
negyedévi tevékenységéről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató
Heizer János műszaki igazgató Bakony Volán Zrt.
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Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Döntés a „Zirc Város Közszolgálatáért” szakmai kitüntetések adományozásáról
Előadó: Horváth Ivett és Lingl Zoltán bizottsági elnökök

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülési napirendi pont megvitatására a nyílt ülést
követően kerüljön sor. Javasolja továbbá, hogy az ülést az 5./, 6./ és a 16./ napirendi pontok
tárgyalásával kezdjék.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
5./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Úgy gondolja, a
szöveges jelentésben minden, az általa fontosnak vélt témát kifejtve bemutatott. Hozzáteszi,
intézkedés történt arról, hogy 2014. január 1-jétől a közhasznúsági jogállás meghosszabbításra
kerüljön.
Kérdés
Ottó Péter polgármester kérdezi, hogy a Fáy András u. 27. szám a tanuszoda épülete?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy igen.
Ottó Péter polgármester kérdezi, helyesen szerepel a kiegészítő melléklet 1.1. pontja alatt a
telephelyek felsorolásánál?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy még nem került törlésre.
Ottó Péter polgármester értelmezése szerint a telephelyek között bennmaradt, csak az alapító
okirat tevékenységei közül került ki a tanuszoda működtetése.
Schreindorfer Károly ügyvezető megerősíti, hogy így van.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2014.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi működéséről és
tevékenységéről
Előadó: Nádai Balázs tűzoltóparancsnok
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2014.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi működéséről és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

16./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2013. évi munkájáról
Előadó: Knolmayer László, a Kuratórium elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Knolmayer László kuratóriumi elnök a tájékoztatóhoz csupán annyit fűz hozzá, hogy az
alapítvány kuratóriumát meg kell újítani, ami a közeljövőben megtörténik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Közbiztonsági Alapítvány 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ 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 javasolja a rendelet-módosítás elfogadását. A bizottság javasolja a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 27/A §ának felülvizsgálatát a diák bérletjegy vásárlásához igényelhető önkormányzati támogatás
eljárásrendjének egyszerűsítése érdekében.
Kérdés
Ottó Péter polgármester a jegyzőtől kérdezi, van arra szükség, hogy egyszerűsítsenek?
Sümegi Attila jegyző nem tudja, konkrétan mire gondolt a bizottság.
Lingl Zoltán képviselő jelzi, ő vetette fel ezt a javaslatot, mert jó az elképzelés, hogy adjanak
támogatást a diákoknak a helyi járati bérletjegy vásárlásához, de amikor az adatlappal
szembesült, s hogy milyen igazolásokat kell benyújtani, akkor vetődött fel, nem lehetne-e
esetleg alanyi jogon, diákigazolvány bemutatásával igényelni a támogatást.
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy alanyi jogon nem lehet. Hozzáteszi, megvizsgálják, mit
lehet egyszerűsíteni.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, alapvető probléma, ha természetben nyújtanak bármilyen
juttatást, az adókötelessé válik. Egyetlen lehetőség, ha szociális támogatás formájában
működik a történet, azonban a szociális támogatás igénybevételének feltételrendszerét meg
kell határozni. Jelen esetben a feltételrendszert úgy határozták meg, hogy lehetőség szerint a
célközönség bele tudjon férni, de azt akkor is valamilyen szinten igazolni kell.
Sümegi Attila jegyző megígéri, hogy megvizsgálják az egyszerűsítés lehetőségét.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
28/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ A Zirci Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
11/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet
a Zirci Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./

A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a környezeti zajterheléssel kapcsolatosan
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület most csak
véleményezi, amit megküldenek a megyei önkormányzat, illetve a környezetvédelmi hatóság
részére. Észrevétele, hogy a 14/A. § (1) bekezdéséből hiányzik a 9. §, melyben van két olyan
pont, amit célszerű lenne szintén beletenni.
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Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a 9. § (3) és (4) bekezdéséről van szó, ami azért nem
került bele az előterjesztésbe, mert a zöldfelületekkel, illetve -területekkel kapcsolatos eljárási
szabályok be nem tartását tartalmazza, amely egyébként a közterületek használatáról szóló
rendeletben, a közterület-használati engedély kiadásának feltételei között gyakorlatilag
szerepel. Viszont valóban praktikus lenne beépíteni e két bekezdést is tekintettel arra, hogy
jelen pillanatban a közterületek használatáról szóló rendelet szankció része még hiányzik.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés mellékleteként
csatolt, a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosítását tartalmazó rendelet-tervezetben foglaltakkal, és utasítja a jegyzőt, hogy a
rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak, majd ezt követően a jogszabályokban foglalt szervek részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet a vélemények megérkezését követő, soron következő képviselő-testületi ülésre
terjessze elő elfogadásra.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. május 30.
2./ pont esetében: folyamatos

7./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2014. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
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, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2014. II. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2014. május 28.
2./ pontban: 2014. augusztus 20. és a pályázati kiírás szerint

8./ A „Civil Pályázati Alap” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja által tett javaslat
szerint.
Horváth Ivett képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatait.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, abszolút érthető és támogatható a bizottság javaslata,
amit a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának álláspontja alapján, azt
megerősítve fogalmazott meg. A Zirci Városi Nyugdíjas Klub „Egyházzenei Kórustalálkozó”
rendezvényével kapcsolatos költségei tekintetében intézményvezető asszonnyal egyeztetett, és
az intézmény költségvetésének terhére kifizetésre kerültek, illetve kerülnek.
Kitér arra, hogy elmúlt hét pénteken az ünnepi ülésen Pohlheim város képviseletében KarlHeinz Schäfer polgármester úr ünnepélyesen átadott egy borítékot, amely egy ajándékozási
levelet tartalmazott és a várossá nyilvánítás 30. évfordulója alkalmából 2.000 Euró támogatási
összeget. A levélben nem szerepelt, hogy milyen célra használják fel – ugyanakkor ismerve
polgármester úr álláspontját, amely a zirci civil szervezetek támogatását képviseli –, de úgy
gondolja, a civil szervezetek támogatására lenne célszerű fordítani ezt az összeget.
Miután a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja és a bizottságok a most
rendelkezésre álló forrás tekintetében megfogalmazták javaslatukat, ezért azon nem
módosítana, de tudják, plusz forrás áll rendelkezésre az év további részében a civilek
támogatásához. Egy plusz határozati javaslatot azonban szeretne megfogalmazni, amely a
Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete tevékenységének a támogatásához
kapcsolódik.
Utal a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja által megfogalmazott javaslatra, mely
szerint több településen az idősek napja rendezvény nem a vöröskereszt, hanem a települési
önkormányzat szervezésében valósul meg, ezért célszerű lenne az önkormányzati
költségvetésben erre forrást elkülöníteni.
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Tekintettel erre az álláspontra, illetve a vöröskereszt másik megjelölt pályázati céljára – ami a
Pohlheimi Vöröskereszt delegációjának látogatásával és a várhatóan szeptemberben érkező
adomány szállításával kapcsolatos helyi szinten megjelölt költségekhez kér támogatást –
javasolja, a pályázatukban kért 100.000,- Ft-ot kapják meg oly módon, hogy a pályázati
munkacsoport által javasoltak szerint az önkormányzati forrás terhére 40.000,- Ft-ot, míg a
pohlheimi támogatás terhére 60.000,- Ft-ot.
Említi, hogy több civil szervezetet – akik korábban nyújtottak be pályázatot – nem talált a
pályázók között. Többekkel beszélt, s annak ellenére, hogy elég időben megjelent a pályázati
felhívás, még sem jutott el hozzájuk. Olyan szervezetekről van szó, amelyek elég aktív módon
működnek közre a város életében. Tehát, e szempontból is célszerűnek tartaná, ha a pohlheimi
támogatásból fennmaradó összeget egy későbbi fordulóban bocsátanák a civil szervezetek
rendelkezésére.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Vörös Kálmán alpolgármester teljes mértékben egyetért polgármester úrral, mivel a
vöröskeresztnek megítélt összeget nagyon alacsonynak találta, nemcsak azért, mert fogadják a
pohlheimi delegációt, s különböző rendezvényeket tartanak, hanem a mögötte lévő munkájuk
sokkal többet igényel. Úgy gondolja, a kiegészítő határozati javaslatban szerepeltessék a
60.000,- Ft-ot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata
alapján – figyelembe véve a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának javaslatait – a
„Civil Pályázati Alap” működési céltartalék 1.500.000,- Ft-os összegének felhasználása
érdekében a helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására kiírt pályázat
alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatott civil szervezet, közösség, egyesület
megnevezése
Vincze Judo Club Zirc
Hangszóró Közhasznú Alapítvány
Erdélyi Baráti Kör Egyesület
Diabétesz Klub
MTTSZ Területi Klub Zirc
„Wings” Dart Club
Segítő Kezek Zirc Alapítvány
Zirci Református Misszió Egyházközség
Zirci Baptista Gyülekezet
Zirci Országzászló Alapítvány

Támogatás összege
(forintban)
100.000,96.500,100.000,81.150,66.600,90.000,90.000,72.000,90.000,90.000,-
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Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú
Alapítvány
Ők is Emberek Alapítvány
Zirci Kötélugró Csoport
Vakok és Gyengénlátók Zirci Klubja
Football Club Zirc
Zirci Sporthorgász Egyesület
„Együtt a könyvtárért” Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet
Zirci Öregfiúk Labdarúgó Csapata
„Gyűszűkék” Foltvarró Klub
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
Zirc Női Labdarúgás
Mindösszesen

80.000,80.000,56.000,70.000,70.000,40.000,40.000,40.000,27.750,40.000,40.000,40.000,1.500.000,-

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a „Civil Pályázati Alap”
működési céltartalék 1.500.000,- Ft-jának terhére meghozott támogatási döntéseknek az
önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. június 30.
3./ pont esetében: 2014. december 31.

Ottó Péter polgármester ismerteti a kiegészítő határozati javaslatot, mely szerint „Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pohlheim testvérváros által nyújtott támogatási összeg
terhére a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Zirci Területi Szervezetét
60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti az idősek napi
ünnepség szervezésére és a Pohlheimi Vöröskereszt delegációjának fogadására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottal a támogatási szerződést megkösse. Felelős: Ottó Péter polgármester, határidő:
azonnal, illetve 2014. június 30.”
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pohlheim testvérváros által nyújtott
támogatási összeg terhére a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Zirci
Területi Szervezetét 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az idősek napi ünnepség szervezésére és a Pohlheimi Vöröskereszt
delegációjának fogadására.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. június 30.

9./ Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatás igénylésére
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2014.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
21/2014.(IV.18.) NFM rendelete alapján pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés
támogatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. június 10.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a helyi személyszállítási
közszolgáltatást 2014. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.
2./ A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan
december 31-i fordulónappal a szolgáltató Bakony Volán Zrt. 2.186.000,- Ft nettó
összegű, önkormányzati saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást számolt el.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől 2016. december 31ig tartó időszakra a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási
közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. december 31.

10./ „Kis Óvoda” hasznosítási lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását a Vegyes hasznosítási forma figyelembevételével.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a vegyes hasznosítási forma egyrészt a „Zirci
Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által megjelölt célok megvalósítását is lehetővé tenné,
illetve az épület „K”-i szárnyában, valamint a másik oldalon lévő beépítetlen tetőtérben
lakások kialakítását. Hozzáteszi, mindenféleképpen olyan lakások kialakításában
gondolkodnának, amely szociális alapú bérbevételt tenne lehetővé, ugyanis az elmúlt évek
során elég sok ilyen irányú igény érkezett az önkormányzathoz. Amennyiben lakással
rendelkeznek, akkor akár – a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének javaslata
szerint – családok átmeneti otthonában is lehet gondolkodni. Most egyelőre egy tervezési
program készülne a következő testületi ülésre, és a tervezési programban kerülnének e célok
pontosan meghatározásra.
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester kérdezi, hogy az értékelésben a tetőtéri lakások is benne
vannak?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az értékbecslésben csak az önkormányzati tulajdonú
ingatlanrész szerepel.
Vörös Kálmán alpolgármester utal arra, hogy annak idején tárgyaltak a munkaügyi központ
esetleges odaköltözéséről. Kérdezi, azzal kapcsolatban mi a helyzet?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy hivatalosan a munkaügyi központ elhelyezésével
foglalkozó szervezettől a mai napig választ nem kaptak. A képviselő-testület döntését írásban
elküldték a számukra, míg Dr. Árpásy Tamás jegyzővel folyamatosan presszionálták azt az
ügyvédi irodát, amely az előkészítő feladatokat végezte a többféle variációval kapcsolatban.
Informálisan kaptak visszajelzést, hogy a munkaügyi központ fejlesztése a jelenlegi
helyszínen bérelt ingatlanban történik meg.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C alatti, 1357/A/4
helyrajzi számú „Kis Óvoda” hasznosítására a vegyes hasznosítási javaslatot támogatja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az 1./ pontban
nevesített hasznosítással kapcsolatos építési koncepció tervet dolgoztassa ki és a
következő testületi ülésre készítsen belőle előterjesztést.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. június 16.

11./ A Tanuszoda 2014. szeptember 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, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát 2014.
szeptember 1. napjától 2014. december 31. napjáig üzemelteti.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb 6.000.000,- Ft
összeget a 2014. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a „Zirci
Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt
az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2014. november havi képviselőtestületi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda 2015. január 1. napjától történő
üzemeltetésének költségvetési feltételeiről.
Felelős: 1./,2./,4./ pontok esetében: polgármester
3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./, 2./, 3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2014. november 30.

12./ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2014.(V.26.) 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 12. pontjában
történő módosítást a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak alapján elfogadja.
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
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13./ Egyéb ügyek
a/ JOS-661 forgalmi rendszámú MAGIRUS DEUTZ típusú gépjármű vételére
beérkezett pályázatok
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztést, majd megjegyzi, hogy a hétvégén
kihasználta a lehetőséget, és elmondta a traunsteini tűzoltóknak – ők szintén vendégeik voltak
a városi évforduló kapcsán – ezt a történetet, akiknek nincs kifogásuk az értékesítés ellen.
Tehát, a képviselő-testület döntésére bízzák, hogyan járnak el. Azt is elmondta, ha bármilyen
ellenvetésük van, akkor nem támogatja az autó értékesítését. Az volt a válaszuk, hogy ők
tudják, mire van szükségük, s ha más irányú eszközfejlesztést lehet ebből finanszírozni, akkor
az egy támogatandó cél mindenki részéről.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az „A” határozati
javaslat elfogadását László István ajánlatának elfogadásával.
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester látva a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének határozatát – melyben nemtetszésüket fejezik ki – örült volna, ha az elnök úr is
részt vesz a mai testületi ülésen és elmondja kifogásait. Ugyanakkor kíváncsi lett volna az
előterjesztésben vázolt átalakításokkal kapcsolatos véleményére is.
Ottó Péter polgármester kérdezi, elnök úr aláírta az átalakítással kapcsolatos jegyzőkönyvet?
Sümegi Attila jegyző válasza szerint még nem írta alá, de a jegyzőkönyvet elküldte, hogy
számára megfelel-e tartalmilag. Elnök úr írásban visszajelzett, hogy ezzel a jegyzőkönyvi
tartalommal egyetért.
Vörös Kálmán alpolgármester kérdezi, a határozatot nem vonták, illetve vonják vissza?
Ottó Péter polgármester úgy véli, ez egy álláspont a nemzetiségi önkormányzat részéről. A
témában döntési kompetenciával nem rendelkezik a német nemzetiségi önkormányzat, de
fontosnak tartotta, hogy a képviselő-testület tagjai megismerjék a nemzetiségi önkormányzat
álláspontját e kérdéssel kapcsolatban.
Vörös Kálmán alpolgármester örült volna, ha a határozatot is visszavonják, miután már
egyetértenek és egyezik az álláspontjuk.
Lingl Zoltán képviselő úgy gondolja, a határozati javaslat 2./ pont b) és c) alpontjában
megfogalmazottak mindenképpen előremutatók, mert az épület használati értékét növeli, s
úgy alakítják a közös bejáratot, hogy mindenkinek jó legyen. A c) alponttal viszont az a
problémája, hogy az épület nem egy magántulajdon, fele az önkormányzaté, fele a
nemzetiségi önkormányzaté. Nincs egyértelműen lehatárolva, hogy kinek mi a tulajdonrésze.
Felveti, mi van akkor, ha a kamerák áthelyezése miatt éppen úgy történik egy betörés, hogy a
be nem látott részen megy be valaki? Azért a felelősséget ki fogja viselni?
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Ottó Péter polgármester úgy tudja, hogy a két kamera a közös bejáratot nézi.
Sümegi Attila jegyző hozzáteszi, hogy összesen négy kamera van. Egy kültéri kamera veszi
az ingatlan előtt lévő teljes udvarrészt, de ehhez nem nyúlnak. Gyakorlatilag ez a kamera
minden mozgást továbbra is venni fog. Az a kamera kerül áthelyezésre, ami közvetlenül a
bejárati ajtó fölött van, s kifejezetten csak azokat veszi fel, akik az ajtó előtt beléptetésre
várakoznak. A másik kamera a belső részen a bejárati ajtó fölött helyezkedik el, ami az egész
lépcsőházat veszi. Ez úgy kerül áthelyezésre, hogy a lépcsőházban a lépcsőn felmenőket nem
fogja venni, csak jobb oldalt a fegyverraktárba, illetve a tűzoltó részbe bemenőket fogja látni.
Véleménye szerint vagyonvédelmi szempontból nem hátrányos. A tűzoltók által használt részt
mindenféleképpen fogja venni. Tehát, az önkormányzati tulajdonú részben lévő használók
érdekeit továbbra is védeni fogja. Úgy véli, amennyiben a nemzetiségi önkormányzatnak ez
problémát jelentett, akkor ezt lehet akceptálni, hogy ha valami probléma jelentkezik náluk, azt
ők majd megoldják.
Lingl Zoltán képviselő elmondja, hogy az általános iskolánál kb. 2 és fél éve van felszerelve a
kamerarendszer. Mindhárom esemény alkalmával az ajtó fölé felszerelt kamerák felvételeit
tudták felhasználni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint, ha a közös ingatlanban az egyik tulajdonosnak
adott esetben személyiségi jogi vagy bármi oknál fogva kifogása van a másik fél által
felszerelt kamerával kapcsolatban, s a miatt szót emel, akkor valamit tenni kell. Ez most egy
ilyen megoldási javaslat, ami elvileg elfogadható mindegyik fél számára. A tűzoltóság
beléptetési rendszere egy ajtóval hátrább kerül, de ugyanúgy működik, mint ahogy eddig. A
német nemzetiségi önkormányzat esetében könnyebb lesz az épületbe történő bejutás, mivel a
lenti ajtó nyitva lesz. Abban igazat ad, hogy azok a kamerák, melyek közeli felvételeket
rögzítenek, sokkal könnyebbé teszik adott esetben egy személynek a beazonosítását.
Sümegi Attila jegyző megjegyzi, hogy arról a kameráról, amely közvetlenül a bejárati ajtó
fölött van, nem rögzítenek képet.
Vörös Kálmán alpolgármester szerint az ajtó átalakítással egyet lehet érteni, de nem tudja,
van-e értelme a kamera áthelyezésnek, mivel a teljes udvarrészt veszi továbbra is, így
ugyanúgy bárki beazonosítható. Kevésbé lesz védett az épület, ha a belső kamerákat
elmozdítják.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, elnök úr nyomatékosan kérte, hogy történjen meg az
átalakítás, amihez megvan a tűzoltóság egyetértése.
Lingl Zoltán képviselő elfogadja a határozati javaslat 2./ pontjának c) alpontját úgy, hogy ha a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hoz egy határozatot, mely szerint a kamerák
áthelyezésének minden következményét a nemzetiségi önkormányzat viseli.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy van egy elnök úr által aláírt levél, melyben ez
egyértelműen szerepel.
Sümegi Attila jegyző hozzáteszi, hogy az elnök képviseli a nemzetiségi önkormányzatot, s ha
olyan kérése van, ami egyébként akceptálható és a használókat hátrányosan nem érinti, akkor
nincs okuk kételkedni.
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Vörös Kálmán alpolgármester javasolja, hogy halasszák el addig a döntést, amíg a német
nemzetiségi önkormányzat erről határozatot hoz.
Lingl Zoltán képviselő szerint a c) alpont hatályba lépésének feltétele legyen a nemzetiségi
önkormányzat határozathozatala.
Kapitány Zsolt osztályvezető megjegyzi, hogy az épület fele-fele arányban az önkormányzat
és a nemzetiségi önkormányzat tulajdona. Hivatalosan nincs megjelölve, hogy melyik rész az
önkormányzaté, s melyik a nemzetiségi önkormányzaté.
Ottó Péter polgármester közbeveti, hogy az adásvételi szerződésben a használati jogot és a
tereket is meghatározták.
Kapitány Zsolt osztályvezető folytatja, miszerint a nemzetiségi önkormányzatnak a kamerával
is az volt a baja, hogy mindent mutatott, igazából személyiségi jogi kérdésként merült fel ez a
probléma.
Ottó Péter polgármester az előterjesztés ismertetésekor már elmondta, milyen aggályai voltak
a nemzetiségi önkormányzat elnökének, s úgy gondolja, az önkormányzatot az elnök
képviseli, aki ha leír és aláír egy olyan levelet, amelyben határozott álláspontot képvisel,
akkor azon felesleges vitatkozniuk. Abban biztos, hogy könnyebb lesz a bejutás mindenféle
szempontból a nemzetiségi önkormányzathoz. Megítélése szerint nem elhanyagolható
szempont, amikor 24 órás szolgálatban valaki figyeli a monitort, és ha úgy adódik, akkor a
belépni szándékozót megkérdezi, kit keres és milyen célból. Annak, hogy ebből az egészből
legyen valami, a közös jegyzőkönyv minden fél részéről történő aláírása a feltétele.
Vörös Kálmán alpolgármester a határozati javaslatot így nem tudja elfogadni.
Ottó Péter polgármester kéri a konkrét javaslatot, ugyanakkor megfogalmazza, miszerint a
német nemzetiségi önkormányzat tárgyalja meg azt a jegyzőkönyvet, amelyben szerepel a
kamerák és az ajtó áthelyezése, és mindennek az ilyen formában történő átalakítása, s
amennyiben jóváhagyja a jegyzőkönyvet, akkor felhatalmazza az elnököt az aláírására.
Miután aláírták a jegyzőkönyvet, akkor végrehajtható a határozati javaslat 2./ pont c) alpontja.
Úgy véli, határidőt esemény bekövetkezéséhez is lehet kötni, ezért a határozati javaslat 2./
pont b) és c) alpontjának határideje úgy módosul, hogy a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat témában felvett jegyzőkönyvet jóváhagyó határozatának elfogadását és a
jegyzőkönyv aláírását követően 2014. június 30.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában
lévő 1976 gyártási évű, JOS-661 forgalmi rendszámú MAGIRUS DEUTZ típusú
gépjármű értékesítésére beérkezett ajánlatok közül László István (7632 Pécs, Eszék u.
21.) vételi ajánlatát fogadja el bruttó 1.200.000,- Ft értéken.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a gépjármű
értékesítéséből befolyó bevétel a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban:
Tűzoltóság) részére kerüljön átadásra az alábbi célok megvalósítása érdekében:
a) eszközfejlesztés,
b) a Tűzoltóság épületében a fegyvertároló helyiség előtti folyosórészre (ahol korábban
már volt) ajtó vagy vasrács – biztonsági (elektromos) zárral ellátva – felszerelés,
c) a Tűzoltóság épület bejáratnál lévő két darab kamera áthelyezése úgy, hogy azok a
Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzathoz érkezőket ne figyeljék.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Tulajdonjog átruházási szerződés”
megkötésére.
Felelős: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont a) alpontja esetében: folyamatos
b) és c) alpontok esetében: a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat
témában felvett jegyzőkönyvet jóváhagyó határozatának
elfogadását és a jegyzőkönyv aláírását követően 2014.
június 30.
3./ pont esetében: 2014. június 15.

b/ Zirc, 1903 hrsz-ú (Alkotmány u.) ingatlanon lévő „Sólyom Büfé” megnevezésű
épület bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester érdeklődik, azon kívül, hogy megkapták a két árajánlatot,
külön folytattak-e tárgyalást az ajánlattevőkkel?
Kaszás Béla osztályvezető válasza szerint nem, mivel a pályázati kiírásban nem szerepelt,
hogy tárgyalni kell velük.
Vörös Kálmán alpolgármester úgy véli, ebben az esetben csak az egyik pontosan beadott
pályázat az összeg és a többi megjelölésével. A másik pályázatban szerepel egy felújítás, amit
szeretne lelakni, majd a második évtől megegyezés szerint történne a bérleti díj fizetése.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a pályázati kiírás egyértelmű volt, mivel kérték
röviden, tételesen a cél megjelölését, a bérleti díj összegét. Úgy gondolja, ugyan két pályázat
érkezett, de érdemi elbírálásra egy pályázat alkalmas.
Kaszás Béla osztályvezető megjegyzi, hogy a helyszínt mindkét pályázó megtekintette.
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Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő véleménye szerint becsülendő, hogy a sporttelephez illő beruházás
valósul meg.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy jelöljék ki az épület bérlőjét, s a bérleti szerződést
meg lehetne kötni akár június 1. napjától, de ne határozott, hanem határozatlan időre szóljon,
mivel a Polgári Törvénykönyv alapján meghatározott módon lehetőség van a határozatlan
idejű szerződés felmondására. Bérleti díjként javasolja a megajánlott 20.000,- Ft/hó összeget.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1903 hrsz-ú (Alkotmány u.) ingatlanon
lévő „Sólyom Büfé” megnevezésű épület bérlőjének a BIKE-MEDIC Kft. (8420 Zirc,
Tündérmajor 2115) pályázót jelöli ki.
A bérleti szerződés 2014. június 1. napjától határozatlan időre szól, az ingatlan bérleti díja
– rezsi költség nélkül – 2014-ben bruttó 20.000,- Ft/hó, mely évente a tárgyévet megelőző
év KSH által közölt hivatalos inflációs ráta mértékével emelkedik.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés 4. számú mellékletét képező bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. június 15.

c/ Ovi-foci program megvalósítására támogatás nyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a „Nemzeti Ovi-Foci, OviSport Program” elnevezésű program megvalósítására a 2014. évi költségvetés terhére
2.850.000,- Ft összegű fejlesztési támogatást nyújt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
részére az előterjesztés 1. mellékletét képező támogatási szerződésnek megfelelően.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített program
megvalósítására a Zirc Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő zirci 1904/2
hrsz-ú ingatlant jelöli ki.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés 1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. június 6.
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. június 5.

d/ A 24. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2014.(V.26.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzat rendelet 12. mellékletében nevesített
Civil szervezetek támogatása működési céltartalék terhére 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt „A BULI’ 91” Közhasznú Alapítványnak a
24. Zirci Buli megrendezéséhez.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodást
kösse meg.
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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: 2014. május 31.
3./ pont esetében: 2014. június 30.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2014.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú
Alapítványnak a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében
8549873154 azonosító számon benyújtott pályázatán elnyert 1.498.575,- Ft, azaz
Egymillió-négyszázkilencvennyolcezer-ötszázhetvenöt forint összegű vissza nem
térítendő támogatás megelőlegezését célzó kérelmét a jelen előterjesztés 3. mellékletében
szereplő Támogatási megállapodásban rögzítettek alapján jóváhagyja. A megelőlegezett
összeg fedezete a pályázaton elnyert támogatás.
2./ A megelőlegezett támogatás összegéből 500.000,- forintot a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet 12.
mellékletében nevesített Civil szervezetek támogatása működési céltartalék, 998.575,forintot pedig a Városi rendezvények támogatása működési céltartalék terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 3. mellékletében
szereplő Támogatási megállapodás aláírására.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása
alkalmával az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. május 31.
4./ pont esetében: 2014. június 30.

14./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2013-as
bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
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Kérdés
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, miszerint a
temetőben régi megoldatlan probléma a nyilvános illemhely korszerű megoldása. Ügyvezető
úr említette, hogy a sírhelymegváltások terhére ezt meg lehetne valósítani. Kérdezi, továbbra
is fenntartja ezt az álláspontját?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy fenntartja, mert abból a pénzből ki lehetne
alakítani, de esetleg az összes elfogyna. Viszont az elég kockázatos, hogy az elhatárolt
pénzből ne maradjon egy kis tartalék. Hozzáteszi, utánanéz, mekkora összegből lehetne
megvalósítani az illemhelyet.
Ottó Péter polgármester kérdezi, megoldható, hogy a júniusi rendes testületi ülésre készüljön
ezzel kapcsolatban előterjesztés?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy elkészíti az előterjesztést.
Lingl Zoltán képviselő elmondja, a tájékoztató említi, hogy a Rákóczi téri felújításkor
kibontott kb. 80-100 m2 térkövet fel lehetne használni az utak javítására. Kérdezi, az
előterjesztésben ehhez is lehetne készíteni valamilyen tervet vagy rajzot?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy ezt már pontosan kidolgozták. A térkövezett út
az új temetői részt és a ravatalozót kötné össze és 925.000,- Ft-ba kerülne.
Ottó Péter polgármester kérdezi, nem gondolkodtak a régi temetőrész alsó bejárata és a
ravatalozó közötti szakasz térkő burkolásában, ugyanis az nagyobb forgalmat bonyolít és elég
nehezen járható?
Schreindorfer Károly ügyvezető azzal egyetért, hogy nehezen járható, de ott csak egy egészen
keskeny járdát tudnának kialakítani, mert a sírok nagyon egyenetlenül helyezkednek el.
Megjegyzi, az a szakasz nagyobb, mint amennyi térkő rendelkezésre áll.
Ottó Péter polgármester kérdezi, esetleg erről is szólhat a következő előterjesztés?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy igen, de a kettő együtt nem fog menni.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a képviselő-testület annak ismeretében tud döntést
hozni, ha látják, mire lenne szükség, s mi az, amire ténylegesen forrás rendelkezésre áll.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a zirci
köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2013-as bevételekről, kiadásokról
és a tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

15./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul
veszi a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatóját a vagyon kezeléséről és
felhasználásáról.

17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester a május 15-i Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai
Kollégium ülésével kapcsolatban kérdezi, mikor lesz a helyi szakmai kollégium egyeztetése, s
ezzel kapcsolatban kiket kíván összehívni?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a legutolsó egyeztetésre – amely januárban volt – a
képviselő-testület, a bizottságok tagjai, a térség polgármesterei, a gazdasági élet szereplői
kaptak meghívást. Emlékezete szerint a tervezőkkel együtt voltak talán öten. A következő
egyeztetés e hét csütörtökön – június 29-én – 10,00 órakor Veszprémben lesz a megyeházán.
Tehát, nekik kell a tervezőkhöz menni azokkal a korábban már több körben egyeztetett
gondolatokkal, amelyek reményei szerint hangsúlyosabban meg fognak jelenni a várostérségi
részprogramban, mint ahogy eddig megjelentek.
Vörös Kálmán alpolgármester kérdezi, erre az egyeztetésre mások is kaptak meghívást, ki lett
küldve az időpont?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem küldték ki az időpontot. Az egyeztetésen
alapesetben a hivatal szakembereivel kívánnak részt venni tekintettel arra, hogy az eddigi
tervezési folyamatban is elsősorban a hivatal szakembereire lehetett számítani.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18./ 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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 az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

20./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. I.
negyedévi tevékenységéről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató
Heizer János műszaki igazgató Bakony Volán Zrt.

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. I. negyedévi
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 27 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

