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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 30-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, Horváth László, Lingl Zoltán képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Kasper Ágota képviselő

- távolmaradását előre nem jelezte: Mészáros József képviselő
- késve érkezését előre jelezte:
- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor képviselő

Sümegi Attila jegyző
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett Építési Osztály vezetője
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Findeisz János díszpolgár
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Nagyné Fáró Katalin Emberi Erőforrás Bizottság tagja
Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB igazgatója
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében

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:

3
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
- Gyógytorna szakellátás kapacitás megosztása
- A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
- Bakonykarszt Zrt-nek beruházási forrás átadás
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2014.(VI.30.) 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: Sümegi Attila jegyző
3./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és
területeinek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
5./ Zirc város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc város egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás
jogellenessé minősítéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
9./ Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázatra érkezett
ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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10./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég
étkeztetés térítési díjának meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának
elhatározásáról szóló 75/2014.(IV.28.) határozat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ A Zirc 423 hrsz-ú izraelita temető, valamint a 436 hrsz-ú és az 1283/3 hrsz-ú köztemetők
egyes helyreállítási és korszerűsítési munkái
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ „Kis Óvoda” hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ A Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport
támogatásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ XVI. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Egyéb ügyek
a/ Gyógytorna szakellátás kapacitás megosztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Bakonykarszt Zrt-nek beruházási forrás átadás
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
20./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2013. évi közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató
Heizer János műszaki igazgató
21./ A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ tájékoztatója a Zirc városban 2013.
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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22./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
24./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Döntés a 2014. évi „Zirc Város Díszpolgára” cím és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetések
adományozásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülési napirendi pont megvitatására a nyílt ülést
követően kerüljön sor. Javasolja továbbá, hogy a logikai sorrendet figyelembe véve a „Zirc
város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatok bírálata”
című napirendi pontot tárgyalják meg a kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadása előtt, mivel a
rendeletben szerepeltetni kell a közszolgáltató nevét. A „Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének módosítása” című napirendi pontot ugyancsak tárgyalják meg a
kapcsolódó rendelet-módosítás előtt tekintettel arra, hogy a kettőnek szoros kölcsönhatása
van. Javasolja, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2013. évi közszolgáltatásról szóló beszámolót tárgyalják meg elsőként.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
20./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2013. évi közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Szabó Gábor forgalmi igazgató
Heizer János műszaki igazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2013. évi
közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi.

2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását azzal, hogy Zirc Városi
Önkormányzat havi 600,- Ft/fő összegű támogatást nyújtson a Bakony Volán Zrt. által
közlekedtetett járatokon érvényes nyugdíjas, illetve diák bérletjegy vásárlásához.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a bizottsági javaslathoz kapcsolódóan készült egy
kiegészítés, amely a 600,- Ft-os támogatási díjra történő megemelés év közbeni változásához
köthető problémákat veti fel. A javaslat, hogy a következő évi menetdíjak, illetve az
önkormányzati támogatási igény megállapítása során év végén térjenek vissza a támogatási
összeg megemelésére, és 2015. január 1-jétől lehessen alkalmazni egységesen mind a
nyugdíjasok, mind a diákok esetében.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, miért nem emelik meg szeptember 1-jétől az
önkormányzati támogatás mértékét?
Ottó Péter polgármester válasza szerint azért nem, mert a korábbi rendelet értelmében nem
szociális támogatás volt, ugyanis a 2001-ben, illetve 2002-ben elfogadott önkormányzati
rendelet a helyközi közlekedés esetében a nyugdíjasoknak alanyi jogon biztosított 300,- Ft-os
támogatást a bérlet vásárlásához, ami folyamatosan működik azóta is. Akik januárban
igényelték a támogatást, megkapták 12 hónapra a kupont, amit folyamatosan havonta tudnak
beváltani a volán társaságnál, amikor bérletet vásárolnak, így ebben az évben ezt ki lehet
futtatni. Amennyiben emelik a támogatás összegét, akkor ügyviteli szempontból ismételten
feladattöbbletet jelent egyrészt a hivatal munkatársai számára, másrészt az igénybevevők
számára. Tehát, egységesen kellene kezelni ezt a történetet, ezért született az a javaslat, hogy
év végén térjenek vissza a támogatási összeg 2015. január 1-jétől történő megemelésére.
Hozzáteszi, a diákok támogatásának mértékét is éppen ilyen okok miatt állapították meg 300,Ft-ban, hogy ne legyen különbség a nyugdíjasok és a diákok között.
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
133/2014.(VI.30.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bakony Volán Zrt. által
közlekedtetett menetrend szerinti helyi járatokon érvényes nyugdíjas, illetve diák bérletjegy
vásárlásához nyújtott 300,- Ft/fő összegű támogatás mértékének emelése 2015. január 1-jétől
történjen meg. E kérdésre a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés 2015. évi
szolgáltatási díjairól, valamint az önkormányzati támogatás mértékéről szóló előterjesztés
tárgyalása során térjenek vissza és vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy mind a diákok,
mind a nyugdíjasok esetében a támogatás mértéke 600,- Ft/hó/bérlet összegre emelkedjen.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
12/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
28/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, történt-e ezzel kapcsolatban valamilyen hatástanulmány
vagy felmérés? Ugyanis, ha elfogadják a rendelet-módosítást, akkor dömpingszerűen fognak
jelentkezni az emberek a polgári védelmi szolgálatra.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy felmérés erre vonatkozóan nem készült. Közvélemény
kutatást nem végeztek, hogy ha lenne ilyen rendelet-módosítás, akkor annak milyen közvetett
hatása lenne.
Ugyanakkor több település tapasztalata mutatja, hogy ezt meglépték éppen azért, hogy
népszerű legyen a polgári védelmi szolgálat. Hozzáteszi, korábban meghirdették már a
jelentkezést elég széles körben, s összesen két jelentkező volt. Úgy gondolja, ezt a döntést
mindenképpen célszerű lenne meghozni. Annak örülne, ha olyan túljelentkezés lenne, hogy el
kelljen dönteni, ki férjen bele a 150 fős keretbe. Valószínűnek tartja, hogy nem erről fog
szólni a történet.
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Horváth László képviselő kérdezi, ha e rendelet-módosítás következményeként mégsem lesz
jelentkezés a polgári védelmi szolgálatra, akkor visszakerül, és még tesznek engedményt vagy
más módszert választanak?
Ottó Péter polgármester válasza szerint nem, mert gyakorlatilag a polgármesternek megvan az
a jogosítványa, hogy kijelölje azokat a személyeket a polgári védelmi szervezetbe történő
részvételre, akiket egyébként a jogszabály nem zár ki. Ebben az esetben természetesen rájuk
ugyanúgy vonatkozik az adókedvezmény, mintha önkéntesen jelentkeztek volna.
Hozzászólás
Horváth László képviselő úgy érzi, ez a rendelet-módosítás nincs kellőképpen megalapozva.
Ráadásul véleménye szerint önmagában ez nem oldja meg a kérdést. Amennyiben lenne
mögötte egy hatástanulmány, amely azt mutatja, hogy rendben van, és 150 ember örömmel be
fog jönni a rendszerbe, akkor talán el tudná fogadni. Miután ez nincs, a helyzet ettől még
bizonytalan. Ugyanakkor úgy véli, ez a pozitív diszkrimináció nem feltétlenül jó, mert számos
olyan csoport, csoportosulás lehet a városban, aki egyéb más indokok alapján szintén egyfajta
adóengedményre tarthatna igényt. Tehát, egy olyan presztízst teremt most e területen, ami
véleménye szerint nem indokolt. Fel kell vállalni, hogy ki lehet jelölni polgári védelmi
szolgálatra embereket.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy magasabb rendű jogszabály határozza meg, milyen
jogcímen és milyen kedvezmények adhatók. Tehát, elég szűkre szabott azon szervezetek köre,
akik ebben bármilyen formában részesülhetnek. Az előkészítettséget illetően úgy gondolja, ha
nem jön be adómódosítás kapcsán 150 ember a rendszerbe, akkor is kötelezni kell polgári
védelmi szolgálatra, de így legalább kapnak valamit azért a feladatért, amit jogszabályok
alapján el kell látniuk.
Vörös Kálmán alpolgármester javasolja, hogy készítsenek egy felmérést és hozzák vissza a
rendelet-módosítást a következő testületi ülésre.
Ottó Péter polgármester javasolja, ne húzzák az időt, mert nagyon a körmükre ég ez a dolog.
Tehát, e történetben lépni kell. Véleménye szerint senki nem veszít azzal semmit sem, ha
vagy önkéntes, vagy kötelezés alapján polgári védelmi szervezetbe besorolt személyek
kapnak adókedvezményt azért, mert olyan feladatot látnak el – önszántukból vagy
kényszerből – amely gyakorlatilag egy szűkebb/tágabb közösség érdekét szolgálja, ha
bármilyen jellegű probléma van. Ez áldozattal jár, s úgy gondolja, Zirc város közössége is
vállalhat olyan terhet ezzel kapcsolatban, ami adott esetben azt jelenti, hogy adómértéket
csökkentenek azon személyek esetében, akik vállalják vagy kötelezettek e feladatra.
Horváth László képviselő úgy gondolja, ha adókedvezményekben gondolkodnak, akkor
alapvetően azokat a beruházásokat, befektetőket kellene adókedvezményben részesíteni, akik
a városban munkahelyeket teremtenek, mert abból vannak fizetések. Ezért mondja, hogy ez a
fajta pozitív diszkrimináció egy olyan kaput nyit meg, amiben számtalan olyan csoport lehet,
akinek adókedvezményt kellene biztosítani. Csatlakozik alpolgármester úr javaslatához, mely
szerint mérjék fel, hogy egyáltalán van-e erre valamilyen affinitás, jelent-e valamit, ha
bekerülnek emberek.
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Amennyiben adórendeletet módosítanak, akkor sokkal jobban járják körbe, hogy melyek azok
a célterületek, amelyre vonatkozóan kedvezményezettséget kellene megállapítani. A saját
célcsoportjában mindenképpen benne lennének azok a vállalkozások, akik munkahelyeket
teremtenek.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető elmondja, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
7. § e) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy a
vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és
a helyi iparűzési adó megállapítása során csak a törvénynek megfelelően lehet kedvezményt
adni. Hozzáteszi, az iparűzési adóra egy általános kedvezményt lehetne adni, ami 2,5 millió
forintos adóalapig mindenkire vonatkozna.
Horváth László képviselő szerint az iparűzési adót csak általánosan lehet módosítani, ami
mindenkire vonatkozik. Az építményadót részben magánszemély, részben üzleti vállalkozás
részére is a képviselő-testület a helyi adóról szóló rendeletében módosíthatja.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető hangsúlyozza, csak magánszemélynek adhatnak
kedvezményt. Ismétli, a helyi adókról szóló törvény kimondja, hogy az önkormányzat
adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
épületrésze után nem alkalmazható a 6. § d) pontja, ami alapján eddig a magánszemélyeket
kedvezményben részesítették. Tehát, a vállalkozókat kiemeli ebből a körből.
Vállalkozásoknak csak olyan kedvezményt lehet adni, amit a helyi adókról szóló törvény
megenged.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint miután konkrét előterjesztés van előttük, ezért ne
arról vitatkozzanak, hogy magasabb rendű jogszabály mit enged, s mit nem. Mint már
elmondta, most a helyi adókról szóló rendelet módosítását az célozza, miszerint úgy legyen
meghirdetve a polgári védelmi szolgálatban történő részvétel lehetősége, hogy valamit tudnak
mellé adni. Ha a képviselő-testület nem támogatja a rendelet ilyen formában történő
módosítását, akkor nem fogják meghirdetni, s ki kell jelölni azon embereket, akik bevonásra
kerülnek a polgári védelmi szolgálatba. Úgy gondolja, jobb lenne önkéntes alapon
megvalósítani ezt a történetet.
A polgármester szavazásra bocsátja Vörös Kálmán alpolgármester azon javaslatát, mely
szerint végezzenek közvélemény kutatást, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
ilyen formában történő módosítása mennyire segítené elő a polgári védelmi szolgálatra az
önkéntes jelentkezést, majd ennek ismeretében kerüljön sor a rendelet módosítására.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a javaslatot elvetette.
A polgármester szavazásra bocsátja a helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja a
rendelet módosítását.
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4./ Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és
területeinek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet megalkotását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a 3. § (3) bekezdés
alábbiak szerinti módosításával:
„3. § (3) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz
támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását
pénzintézet által kiállított dokumentummal vagy nyilatkozattal igazolja.”
Sümegi Attila jegyző a bizottság javaslatával egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
13/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet
Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és
területeinek fenntartásáról

9./ Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázatra érkezett
ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását,
amennyiben a megadott határidőig ajánlattevő a hiánypótlásnak eleget tesz.
Ottó Péter polgármester tudomása szerint ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének eleget
tett, ugyanakkor a szerződés megkötésének még két feltétele hiányzik. Egyrészt a vízügyi
hatóság szolgáltató nyilvántartásba vétele Zirc közigazgatási területére vonatkozóan, másrészt
a nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási
helyének kijelölő határozata szintén a vízügyi hatóság részéről. A közszolgáltatási szerződés
aláírásának feltétele gyakorlatilag e két hiányzó dokumentum beérkezése, illetve a határozat
jogerőre emelkedése.
Jelzi, hogy a közszolgáltatási szerződés tervezetében apró módosításokra került sor, a
módosított tervezetet képviselőtársai kézhez kapták.
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Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, ha esetleg megnyílnak a környezetvédelmi pályázatok és
lokális szennyvíztisztítókra lehetne pályázni, akkor az nyilván kiváltaná a szennyvízszállítást,
s hogy az önkormányzatnak ne keletkezzen kötelezettsége a vállalkozóval szemben, erre vane valami garancia a szerződés-tervezetben?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a pályázati felhívást ezzel kiegészítették. A
vállalkozó nem nyújthat be kártérítési igényt a miatt, hogyha csökken a szennyvíz
mennyisége.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy ezt a közszolgáltatási szerződés-tervezet 2.2 pontja
tartalmazza.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése Zirc város közigazgatási területén” című pályázat nyertesének KisJakab Dezső egyéni vállalkozót (8416 Dudar, Petőfi S. u. 3.) nevezi meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített vállalkozóval az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
közszolgáltatási szerződést aláírja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2./ pontban
hivatkozott közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos technikai jellegű módosításokat
átvezesse.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság nyilvántartásba vételi
határozatának bővítése Zirc közigazgatási területével átvételét és a nem
közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz ártalmatlanítás céljából
történő átadási helyének kijelölő határozata jogerőre emelkedését követő 5
napon belül
3./ pont esetében: folyamatos
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5./ Zirc város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet megalkotását.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a rendelet-tervezet szintén módosításra került, a
módosított tervezetet képviselőtársai kézhez kapták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

10./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2014.(VI.30.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2/2014.(I.27.)
határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
178 818 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
180 908 ezer forint működési költségvetési kiadással,
2 090 e forint működési hiánnyal,
2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
0 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 180 908 ezer forint bevételi és kiadási
főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési költségvetés hiányát a
működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2014.(I.27.) határozatát.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. június 30.

6./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pill Eszter osztályvezető elmondja, a kiküldött előterjesztéshez képest a rendelet-tervezet
módosítására azért került sor, mert az adósságkonszolidációból származó bevétel – ami
nevesítésre került a rendelet-módosítás során – svájci frank alapú forintra átszámított értékét
magasabb árfolyamon kellett számolniuk, ami megjelenik bevételi oldalon, illetve ugyanolyan
összegben kiadási oldalon is. Azon mellékletek kerültek módosításra, ahol az
adósságkonszolidációból származó bevételi forrás, illetve az ezzel kapcsolatos kiadások
megjelennek.
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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:
15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

7./ Zirc város egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás
jogellenessé minősítéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet megalkotását az 1. melléklet
alábbi kiegészítésével: „8. Kereskedelmi tevékenységnek helyet biztosító ingatlan
közterületnek minősülő része”
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az 1. melléklet alábbiak
szerinti módosításával, illetve kiegészítésével:
„5. Köznevelési, oktatási és közművelődési intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan.
8. Kereskedelmi tevékenységnek helyet biztosító ingatlan közterületnek minősülő része.”
Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokkal egyetért, azokat befogadja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő a maga részéről nem tudja támogatni ezt a rendeletet azon oknál
fogva, hogy először gondoskodni kellene a közterületet használók elhelyezéséről, és a város
ennek érdekében még nem tett semmit.
Ottó Péter polgármester szerint nem igaz, hogy a város nem tett semmit, s ez alatt érti akár a
társulás által fenntartott szociális szolgáltató központ családsegítő munkatársainak, akár a
helyi karitatív szervezetek, akár a helyi egyházak tevékenységét. Úgy gondolja, mindenki a
saját területén igyekszik tenni a rászorult embertársak megsegítése érdekében, beleértve
azokat az embereket is, akik rendszeresen a Rákóczi téren élik a mindennapjaikat függetlenül
attól, hogy szállással rendelkeznek vagy sem. Hozzáteszi, többen vannak olyanok, akiknek
nem az a problémája, hogy nincs hol aludni.
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Kifejti, azon időszakokra jellemzőbb, amikor országosan is fokozottabb figyelem fordul a
hajléktalanok irányába – elsősorban a téli időszak, amikor senki sem szeretné, ha a
közterületeken megfagynának emberek –, hogy megszólításra kerülnek helyben is, és rendre
úgy nyilatkoznak, miszerint megoldott a szállásuk, nincs szükségük elhelyezésre. Korábbi
években volt olyan példa, amikor kivételesen valakinek nem volt megoldott az elhelyezése,
hogy a szociális szolgáltató központ gépkocsijával beszállították Veszprémbe a hajléktalan
szállóra, ahol mindent leegyeztettek az elhelyezésével kapcsolatban, de délután már itthon
volt. Az is egy jó kérdés, hogyan lehet a területen működő szervezetek munkáját
összehangolni és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében elindult egy közös beszélgetés,
aminek a következő fordulója július 2-án lesz, ahol az imént említett szervezetek képviselői
– kiegészülve a rendőrséggel és a polgárőrséggel – próbálnak tenni és közösen gondolkodni
azon emberek érdekében, akiknek a viselkedése rendre megbotránkoztatást kelt mindenkiben.
Elsősorban azért, mert nem hajlandók elfogadni sokszor a felajánlott segítséget, esetleg csak
azt, amiről úgy gondolják, jó nekik. Tehát, az, hogy lehetne tisztálkodni és tiszta ruhában
tartózkodni a téren, emberhez méltóbban élni, nem mindig jut el hozzájuk. Nem azért, mert a
szándék hiányzik, hanem mert a fogadókészség nincs meg.
Hangsúlyozza, nem az a cél, hogy a térről vagy a város egyes közterületeiről bárkit
kiszorítsanak. Az a cél, hogy azt a deviáns magatartást szorítsák ki, amit egyre nehezebben
visel el nemcsak a helyi ember, hanem a városba látogatók széles köre is, mert ez rendszerint
együtt jár a közterületek mocskolásával, a közterületeken való alkoholfogyasztással és a
különböző korosztályok zaklatásával. Nem szereti azt a megközelítést, amikor valaki csak
bizonyos körök jogairól beszél, s megfeledkezik arról, mindenkinek joga van, hogy normális
és kulturált környezetben élje az életét, s ne olyan emberek társaságában, akik ennek
érdekében túl sokat nem akarnak tenni. A továbbgondolás mindenféleképpen szükségszerű és
arra is szeretnének felkészülni, ha el kell helyezni embereket. E tekintetben előkészítés alatt
állnak elhelyezési megoldások a város területén. Úgy gondolja, az első és legfontosabb
feladatuk most – amiben egyetértettek a felsorolt szervezetek képviselői is –, hogy ezeknek az
embereknek szűkítsék a mozgásterét, s a kulturáltabb és normálisabb életvitel irányába
próbálják őket terelgetni. Természetesen ehhez minden segítséget megadva, és a karitatív
szervezetek ne egymástól függetlenül, hanem együtt dolgozzanak, hogy ne lehessen őket
sokszor egymással szemben is kijátszani.
Ismétli, nem az a cél, hogy bárkit kiszorítsanak a közterületekről, hanem egy olyan
magatartást szorítsanak ki, amelyen lehet változtatni, de ehhez kell az egyén változtatási
hajlandósága is. Ha másképp nem megy, akkor a jog eszközét kell alkalmazni, ami segíti e cél
elérését.
Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője megerősítve az
elhangzottakat elmondja, hogy a családsegítő szolgálat önkéntesen igénybe vehető ellátás és
legtöbbször ezeket az embereket ők keresték meg, ha hideg volt, élelemre vagy ruhára volt
szükségük. Csak akkor tudnak bármilyen segítséget adni, ha együttműködnek velük,
ugyanakkor dokumentálniuk kell az ellátottakkal végzett tevékenységet, így az elmúlt évek
során többször azt kellett bejegyezniük, hogy együttműködés hiányában megszűnt az ellátás.
Nem rajtuk múlik, mert a tőlük telhető segítséget megadták. Tudomása szerint volt, akit a
közcélú foglalkoztatásba akartak bevonni, de nem jelent meg az orvosi vizsgálaton és a
hivatalban. A tisztálkodás lehetőségét is felajánlották, s van olyan – mivel nincs saját
szállása –, aki minden héten a megbeszélt időpontban megjelenik az idősek otthonában és
megfürdik, tiszta ruhát vesz. Hangsúlyozza, ezt csak azzal tudják megtenni, aki igényli, és
igénybe veszi, kényszeríteni senkit sem tudnak erre. Az étkezésbe be lehet vonni ezeket az
embereket, s akinek jövedelme van, arról nyilatkozik, és fizetnie kell az ellátásért.
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Tehát, többségük valamilyen pénzbeli ellátást is kap. Idős emberektől, fogyatékosoktól,
pszichiátriai betegektől – akikkel napi kapcsolatban vannak – hallotta, hogy egyre
agresszívebbek, durvábbak olyanokkal, akik kisebbek, elesettebbek vagy testi fogyatékosok.
Nem gondolja, hogy ezt meg lehet engedni, és reméli, hogy az egyeztető fórumok során
megtalálják azt a megoldást, ami mindenki számára jó lesz. A képviselő úr által
elmondottakkal kapcsolatban úgy gondolja, valóban meg kell adni egy másik lehetőséget, de
ha nem élnek vele, akkor nem tudnak mit tenni.
Lingl Zoltán képviselő elmondja, sajnos a tanév vége felé megfigyelhető volt, hogy a
gyerekek csak csapatosan mertek átmenni a ligeten. Szülők is panaszkodtak, hogy a Penny
Market Áruházba nem merik egyedül elengedni a gyerekeket. Véleménye szerint valamit
tenni kell.
Vörös Kálmán alpolgármester úgy véli, mindenképpen meg kell alkotni a rendeletet, mert a
legtöbbnek van saját otthona vagy valamilyen szállása. Tehát, nem hajléktalanokról van szó.
Ennek ellenére olyanok amilyenek, s többségüknek még olyan juttatása is van, hogy sok
nyugdíjas örülne, ha a sajátja azt megközelítené. Egyetért a rendelet megalkotásával.
Horváth László képviselő szerint egy kicsit összekeverednek a dolgok, ugyanis a zaklatás
rendőrségi kérdés, amit mindenképpen büntetni kell, s aminek nyilván megvan a törvényi
szabályozása. Az előttük lévő tervezet egy hajléktalan rendelet, ami most egy ismert körre
vonatkozik, de a rendelet mindig általános. A problémát érti, s nyilván valamilyen módon
meg kell oldani, de nem így.
Lingl Zoltán képviselő megjegyzi, szerencsére odáig nem fajult a dolog, hogy durvább
zaklatás lett volna, de nem törvényi tényállás a félelmet keltő magatartás. A szóban forgó
személyek közelébe nem lehet menni, mert elviselhetetlen szaguk van. A gazdasági társaság
ügyvezetője képekkel tudja illusztrálni, hogy mik történnek a ligetben, illetve a Rákóczi tér
környékén. Tehát, valamilyen irányba el kellene mozdulni.
Horváth László képviselő maximálisan egyetért a képviselőtársa által elmondottakkal. Ismétli,
a probléma valós, meg kell oldani, de véleménye szerint nem ez a megoldás.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, ha nem alkotják meg a rendeletet, akkor mire hivatkoznak,
hogy elindultak a megoldás felé?
Horváth László képviselő nem hiszi, hogy a rendelet ezekre az emberekre hatással lesz. Az a
problémája, hogy megalkotnak egy rendeletet, s igazából nem tudja, hogyan fogják éppen
ezekkel az emberekkel betartatni. Hangsúlyozza, valóban probléma, tényleg kezdeni kell vele
valamit, de nem gondolja, hogy ez a megoldás. Biztos, hogy tovább kellene ezt gondolni,
nyilván vannak erre másfajta példák, de nem tudja, mert nem is gondolkodott rajta. Egyelőre
számára ez a rendelet-tervezet hasonlít a budapesti rendeletre, az indoklásában is sok esetben
ez szerepel, egyszerűen nem ért vele egyet.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
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16/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet
Zirc város egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás
jogellenessé minősítéséről

8./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
17/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a szeptember 15-i ülés napirendjei közé kerüljön felvételre a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beszámolója tájékoztatóként.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a 2014.
szeptember 15-i ülésen a Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójával kapcsolatos
előterjesztés kerüljön napirendre.
Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokkal egyetért, azokat befogadja.

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
136/2014.(VI.30.) határozata
a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. II. félévi munkatervének
elfogadásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. II. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

12./ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég
étkeztetés térítési díjának meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az 1.
melléklet II. táblázat címének alábbi módosításával: „II. 2014. január 1. napjától érvényes
alkalmi igény szerinti csoportos étkeztetés térítési díja”
Ottó Péter polgármester a bizottság javaslatával egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirc Városi
Önkormányzat fenntartásában lévő Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatti és a
működtetésében lévő Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatti konyháin, azok szabad kapacitása
terhére 2014. szeptember 1. napjától vendégétkeztetést biztosítson a határozat 1.
mellékletében meghatározott térítési díj és díjképzési elv alapján.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban részletezett étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó szerződések megkötésére.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 31. napjával hatályon
kívül helyezi a 262/2013.(XII.16.) határozatát.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: azonnal

13./ A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának
elhatározásáról szóló 75/2014.(IV.28.) határozat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester kérdezi, a Gip-1 és Gip-2 övezetet át lehet sorolni a Gksz
övezeti besorolásba?
Várszegi Bernadett osztályvezető válasza, hogy át lehet sorolni, de az ingatlantulajdonos
kifejezett kérése – aki a költségviselésről is nyilatkozott – az ipari-gazdasági övezeten belüli
átsorolás volt.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy nem azt a változtatási irányt fogalmazta meg, amit
alpolgármester úr kérdezett. Az első módosítás célja, hogy Gip-2 övezetből Gip-1 övezetbe
kerüljenek az ingatlanok. Ez által viszonylag nagy alapterületű ingatlanok későbbi esetleges
megosztására is lehetőség adódjon tekintettel a beépítéshez szükséges legkisebb
ingatlanméretre, ami a Gip-2 övezetben 10.000 m2, a Gip-1 övezetben 3.000 m2. Tehát,
későbbi vállalkozások letelepedését tenné lehetővé kisebb alapterületű ingatlanok
kialakításának biztosításával.
Hozzászólás
Vörös Kálmán alpolgármester szerint nem mindegy, hogy Gip-2, Gip-1 vagy Gksz övezetbe
sorolják át, ugyanis 3.000 és 1.500 m2 területnagyságról van szó. Úgy véli, az 1.500 m2 is
bőven elegendő egy kisvállalkozás indításához. Azon akár 10-20 fős kisüzemet is létre lehet
hozni, viszont a vételárban jókora különbség van. Úgy gondolja, a városnak érdeke, hogy
lehetőleg minél több vállalkozást hozzanak létre, s ezáltal az ipari parkot tudják
továbbfejleszteni vagy egyáltalán beindítani. A VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.
mindenképpen el akarja adni azokat a területeket. Tehát, nem érti, nekik miért jó, ha nagyobb
a terület, míg az önkormányzat számára sokkal jobb a kisebb terület. Nem mindegy, ha valaki
vásárolni akar, hogy például 8 millió forintért veszi meg a területet, vagy 16 millió forintért.
Úgy gondolja, ha nem tudnak konszenzusra jutni e kérdésben, akkor most ne módosítsák,
ráérnek vele később.
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint az alpolgármester úr által megfogalmazott
gondolatmenet bizonyos szempontból logikus, amit – tudomása szerint – az előzetes
egyeztetések során megismerhettek a terület tulajdonosai. Ennek ellenére nem azt a javaslatot
fogalmazták meg, ami elvileg számukra is bizonyos szempontból több lehetőséget adna,
hanem a Gip-1 övezetbe történő sorolást. Úgy gondolja, dönthetnek másképpen is, akár a
tulajdonosok akaratával szemben, de minden rendezési terv módosításnak lehet olyan
következménye, hogy azon döntések, melyek nem a tulajdonosok szándékával, akaratával
egybehangzóan történnek meg, későbbi esetleges negatív következményét az
önkormányzatnak kell felvállalnia.
Alpolgármester úr úgy fogalmazott, ha ez így nem működik, akkor inkább ne módosítsák a
rendezési tervet. Ebben kicsit benne van, hogy így próbálják befolyásolni, irányítani a
tulajdonosok gondolkodását. Úgy gondolja, ők tudják azt, hogy mit szeretnének, számukra ez
kedvezőbb, mint a jelenlegi besorolás. Biztos megvan az oka, hogy miért ezt
kezdeményezték, s miért nem mást.
Várszegi Bernadett osztályvezető az elhangzottakat kiegészíti azzal, miszerint az ingatlan
tulajdonosával több körös egyeztetés folyt arról, hogy milyen lehetőségek vannak a telek
övezeti besorolás szerinti hasznosítására. Szakmailag leegyeztették, hogy akár a Gksz övezet
is lehetne, de az üzleti érdekeit szem előtt tartva ezt a kérelmet fogalmazta meg a tulajdonos.
Ottó Péter polgármester kérdezi, a Gksz és a Gip övezeti besorolás között mi lehet az a
különbség, ami miatt érdemesebb a Gip övezeti besorolásban tartani a területet?
Várszegi Bernadett osztályvezető úgy gondolja, a miatt viszi el ebbe az irányba, hogy a Gip
övezeti besorolásban környezetszennyezőbb tevékenységet is lehet végezni, mint amit a Gksz
övezeti besorolásban, természetesen megfelelő védelemmel. Tehát, ez a terület van arra
kijelölve, ahol ipari tevékenységet is lehet végezni.
Ottó Péter polgármester kérdezi, az ipari parkba való bevonhatóság szempontjából nincs
jelentősége?
Várszegi Bernadett osztályvezető válasza, hogy nincs jelentősége. Hozzáteszi, hogy 4-5
hektáros telkekről van szó, melyek felaprózása egyéb járulékos költségekkel jár, mivel meg
kell teremteni a feltárásukat, ugyanis a Szabadság utcáról nem tárható fel a telkek
mindegyike, ha teljesen elaprózódik. Tehát, egy Gksz övezetben többféle lehetőség van a
besorolásra, viszont az elaprózott telkeknél nehéz a feltárást megteremteni, illetve mindig a
tulajdonos döntése – annak ellenére, hogy egy adott övezetben meghatároznak egy minimális
területnagyságot –, mekkora teleknagyságot értékesít önállóan.
Vörös Kálmán alpolgármester tudomása szerint attól, hogy Gksz övezetbe sorolják be, bárki
vehet sokkal nagyobb területet, és működhet nagyobb területen. Amennyiben nagyobb
méreten tartják, akkor odajuthatnak, hogy kisvállalkozások ugyan nem, de valamivel nagyobb
ipari tevékenységet folytató – akár a környezetszennyezést valamilyen szinten érintendő –
vállalkozások jöhetnek. Példaként említi, hogy Zircen már van egy üzem, amely környezetet
szennyez, s nem tudják ellenőrizni, hogyan és miként működik. Úgy gondolja, a városnak az
az érdeke, hogy kisebb területekre osszák fel, több kisebb vállalkozás induljon, amitől jobban
beindulhat az ipari park. Nem hiszi, hogy a városnak érdeke olyan üzemek odatelepítése, mint
a már működő.
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Ottó Péter polgármester óva int attól, hogy működő vállalkozásokkal kapcsolatban olyan
kijelentéseket tegyenek, melyeket nem könnyű bizonyíthatóan alátámasztani.
Horváth László képviselő úgy véli, a város elég hosszú idő óta bizonyos tekintetben
korlátozott azon tervének megvalósításában, hogy egy városhoz illő ipari területet hozzon
létre. A VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. állami vállalat, s állami vállalatként állami
vagyonnal rendelkezik ugyanúgy, mint ahogy egy önkormányzat. Ahogy az állam az
önkormányzati vagyonra bejelentette az igényét hasznosítás címén, ugyanazt visszafelé is
meg lehet tenni, hogy az önkormányzat bejelenti az igényét állami kezelésben lévő,
ugyanakkor a közigazgatási területén lévő vagyonelemre. Annál is inkább, mert a legutóbbi
megyei fejlesztési egyeztetésen az ipari park fejlesztését irányozták elő, mint egy lehetséges
opciót arra a közel egymilliárdos tételre, amit a megye a város és a térség számára biztosítani
szándékozik. Véleménye szerint e két dolog összefésülhető. Ezért jelen pillanatban ezt a
módosítást nem támogatná, mivel úgy érzi, a VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. üzleti
érdekeit szolgálja, ami nem feltétlen van összhangban a város üzleti és hosszabb távú
érdekeivel. Ezt átkonvertálná a város érdekeire úgy, hogy egyrészt lépéseket kell tenni a
terület állami kezelésből önkormányzati kezelésbe történő átvételére, másrészt egyre többet
kell azzal foglalkozni, hogy a megyei fejlesztési forrásból hogyan tudnak érdemben az
említett feltárásra fordítani, illetve a tervezési időszakot meg lehet kezdeni.
Úgy gondolja, hasznosabb lenne, ha az önkormányzat gazdálkodhatna azon a területen, mivel
nagy szüksége lenne a városnak egy olyan munkahelyre, ami megoldaná a jelenlegi
problémákat.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi környezet csak
kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódóan teszi lehetővé állami tulajdonban
lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését. Az iparterület működtetése, annak
fejlesztése nem kötelező önkormányzati feladat kategóriába tartozik. Nem látja azt a jogcímet,
amely mentén el lehetne indulni.
Várszegi Bernadett osztályvezető jelzi, hogy nem állami ingatlanról van szó, ugyanis a
VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. tulajdonában van a terület.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a gazdasági társaság tulajdonát képezi az ingatlan.
Tehát, nem olyan, mint az általa kezelt erdőterületek, melyek állami tulajdonban vannak.
Horváth László képviselő megjegyzi, hogy maga a társaság állami társaság.
Ottó Péter polgármester azzal egyetért, hogy állami társaság, de a hatályos jogszabály
egyértelmű. Az évek során már több próbálkozásuk volt olyan ingatlanokkal, melyek az
állam, illetőleg a korábbi gazdasági társaságok által nem hasznosítottak. Egyelőre még nem
jártak eredménnyel, hogy ilyen területek önkormányzati tulajdonba kerüljenek. Hangsúlyozza,
kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan sem, nem hogy azon túl.
Úgy véli, ez a módosítás nagyon hasonló ahhoz a módosításhoz, mint ami már korábban
szintén a VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő szintén Gip-2 övezeti
besorolásban lévő ingatlannal volt kapcsolatos. A Gip-1 övezetbe történő átsorolással
lehetővé tették, hogy kisebb telekméret kialakításával helyi vállalkozás komoly fejlesztést
tudjon megvalósítani. Úgy gondolja, nem lehetőséget adnak, hanem lehetőséget vesznek el a
terület tulajdonosától, és az esetleges befektetőktől azzal, ha nem támogatják az ilyen irányú
módosítást.
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Tudomásul kell venni – akár tetszik, akár nem –, hogy a 2005-ben elfogadott rendezési terv
rendkívül sok olyan felesleges korlátot tartalmaz, melyekről az élet igazolta, hogy célszerű
lenne módosítani, egyszerűbbé tenni a megoldások megkeresését, mert annak nincs értelme,
ha valaki szeretne valamit megvalósítani, ami egyébként senkinek sincs kárára, akkor nem
tudja, mivel az életszerűtlen korlátok nem teszik lehetővé.
Vörös Kálmán alpolgármester teljes mértékben egyetért polgármester úrral, s éppen ezért
kellene kisebb területre megosztani. Amennyiben a VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.
ezt nem hajlandó megtenni, akkor úgy gondolja, a határozati javaslatot nem kellene elfogadni.
Horváth László képviselő ügyrendi javaslata, hogy külön-külön szavazzanak a kérelmekben
megfogalmazott módosításokról.

A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, amely a Zirc 07/18 és 07/19 helyrajzi
számú telkek terület-felhasználáson belüli építési övezet megváltoztatására vonatkozik.
Mindkét ingatlan tulajdonosa a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., aki kérte a jelenlegi
Gip-2 építési övezet besorolást Gip-1 építési övezet besorolásra megváltoztatni.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, amely a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezi
úgy, hogy tegye lehetővé a településközponti vegyes építési övezetekben kialakult telkek
esetében a telekmegosztást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
Ottó Péter polgármester a képviselő-testület döntését figyelembe véve fogalmazza meg az
alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 75/2014.(IV.28.) határozatát
(továbbiakban: Határozat) az alábbi 5./ ponttal, és a Határozat 5./ pontjának a számozása
6-ra változik:
„5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet
módosítását, úgy hogy tegye lehetővé a településközponti vegyes építési övezetekben
kialakult telkek esetében a telekmegosztást”
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a Határozat 6./ pontjában
nevesített partnerek felsorolását az alábbiakkal:
„ - Nemes István 8420 Zirc, Békefi Antal u. 7.
- Településközponti vegyes építési övezet telkeinek ingatlan-tulajdonosai”
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos”
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 75/2014.(IV.28.) határozatát
(továbbiakban: Határozat) az alábbi 5./ ponttal, és a Határozat 5./ pontjának a számozása
6-ra változik:
„5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet
módosítását, úgy hogy tegye lehetővé a településközponti vegyes építési övezetekben
kialakult telkek esetében a telekmegosztást”
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a Határozat 6./ pontjában
nevesített partnerek felsorolását az alábbiakkal:
„ - Nemes István 8420 Zirc, Békefi Antal u. 7.
- Településközponti vegyes építési övezet telkeinek ingatlan-tulajdonosai”
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos

Ottó Péter polgármester ugyancsak a képviselő-testület döntését figyelembe véve fogalmazza
meg a második határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 76/2014.(IV.28.) határozat 1./
pontját az alábbi c) ponttal:
„c) 5./ pontja tekintetében a Nemes Istvánnal (8420 Zirc, Békefi Antal u. 7.), mint
kezdeményezővel kötendő településrendezési szerződés aláírása, a terv költségeinek
teljes mértékben történő viselésére a nevezett kezdeményező által.”
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2014.(IV.28.) határozat
végrehajtására megállapított határidőt az 1./ pont esetében 2014. július 31-re módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. július 31.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 76/2014.(IV.28.) határozat 1./
pontját az alábbi c) ponttal:
„c) 5./ pontja tekintetében a Nemes Istvánnal (8420 Zirc, Békefi Antal u. 7.), mint
kezdeményezővel kötendő településrendezési szerződés aláírása, a terv költségeinek
teljes mértékben történő viselésére a nevezett kezdeményező által.”
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2014.(IV.28.) határozat
végrehajtására megállapított határidőt az 1./ pont esetében 2014. július 31-re módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. július 31.

14./ A Zirc 423 hrsz-ú izraelita temető, valamint a 436 hrsz-ú és az 1283/3 hrsz-ú köztemetők
egyes helyreállítási és korszerűsítési munkái
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság javaslatait.
Horváth Ivett képviselő, bizottsági elnök szintén ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság
javaslatait.
Ottó Péter polgármester kéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy röviden ismertesse az
izraelita temetővel kapcsolatos megkeresést és annak eredményét.
Schreindorfer Károly ügyvezető elmondja, amikor szóba került, hogy az önkormányzat pénzt
fordítana az izraelita temető helyreállítására, akkor megkereste Winkler Miksa urat, aki már
korábban is járt a városban hasonló ügyben. Készségesnek mutatkozott az együttműködésre,
de kijelentette, hogy az anyagiakat illetően nem tud ígérni semmit sem, mivel nem tagja a
MAZSIHISZ-nek, viszont kapcsolatai vannak olyan vezetőkkel, akik segíteni tudnak. Emailváltás történt Tamás Péter úrral, aki a vidéki zsidó temetők koordinátora, de ő is úgy
nyilatkozott, hogy idén anyagilag nem tudják ezt a dolgot támogatni. Ugyanakkor
elismerésüket fejezte ki Zirc Város Önkormányzata felé, hogy e témával foglalkozik.
Megjegyzi, Winkler Miksa úr még azt is elmondta, hogy magánemberként esetleg 50-60.000,Ft-ot össze tud gyűjteni a temető rendbetételéhez.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a válasz túl sok biztató konkrétumot nem tartalmazott.
Javasolja, hogy a gazdasági társaság által meghatározott várható költségkeretig vállaljon az
önkormányzat kötelezettséget a temető rendbetétele érdekében is, ezen túl pedig támogatja a
bizottsági javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1./ pontjában említett Zirc
423 hrsz-ú ingatlanon található izraelita temető felújítási munkáinak elvégzésével az
előterjesztésben megjelölt 816.500,- Ft összeg erejéig megbízza a „Zirci
Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges
összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
2./ pont esetében: polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. október 31.
2./ pont esetében: folyamatos

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2./ pontjában említett Zirc
436 hrsz-ú ingatlanon található köztemető (alsó temető) kerítés felújítási munkáinak
elvégzésével az előterjesztés 2/a pont szerinti kialakítással a megjelölt 483.097,- Ft összeg
erejéig megbízza a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges
összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
2./ pont esetében: polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. október 31.
2./ pont esetében: folyamatos

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2014.(VI.30.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3./ pontjában említett Zirc
1823/3 hrsz-ú ingatlanon található köztemető (felső temető) Euro WC telepítési munkáinak
elvégzésével az előterjesztésben megjelölt 825.000,- Ft összeg erejéig, megbízza a „Zirci
Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t, oly módon, hogy a munkák
elvégzésének fedezete a kft. temetői üzemeltetéssel kapcsolatos elkülönített számlája.
Felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 2014. október 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2014.(VI.30.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 1823/3 hrsz-ú ingatlanon található
köztemető (felső temető) járdaépítési munkáinak (ravatalozótól az új temetőrész, valamint a
temető főbejárata felé) elvégzésével kapcsolatban a 2015. évi költségvetési koncepció
tárgyalása során kíván döntést hozni, ezért felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés
elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. évi költségvetési koncepció elkészítésének időpontja

15./ „Kis Óvoda” hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság támogatja a koncepciót és javasolja, hogy a
tervező kiválasztásáról pontosítások után a képviselő-testület döntsön.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Zirc, Alkotmány u. 1/C szám alatti „Kis Óvoda”
hasznosítására vonatkozó tervezési program elfogadását.
Ottó Péter polgármester a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban kérdezi a Városüzemeltetési
Osztály vezetőjét, hogy egymással mindenben összehasonlíthatók, a kiírás feltételeinek
megfelelnek?
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Kaszás Béla osztályvezető válasza, miszerint a tervezési koncepció I. ütemére kérték az
ajánlatot, ami az építési engedélyezési dokumentáció elkészítésére vonatkozott, és mindegyik
tervezési ajánlat tartalmazza teljes körűen.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, miért ezt a formáját válasszák az ingatlanhasznosításnak, s
miért nem azt, hogy megnézik, a következő ciklusban milyen pályázati kiírások lesznek, és
ahhoz önerőként tudnának némi forrást igazítani, majd annak megfeleltetni az ingatlant?
Véleménye szerint még nem alakult ki az az álláspont, hogy mire lehetne használni. Viszont
arra jó, ha adott esetben nem az önkormányzat az ötletgazda, és felmerül egyfajta pályázati
rendszerben egy jövőkép, amibe bele lehet illeszteni, akkor el tudnának mozdulni.
Amennyiben most ennek beelőznek, akkor kicsit korlátozzák magukat.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen határozták meg a
fejlesztésnek ezt az irányát. Bizottsági üléseken is elhangzott több gondolat, s igazából ez az a
műszaki tartalom, ami a legnagyobb rugalmassággal kezelhető akár szociális célú lakásokban
gondolkodnak, akár fiatalok fecskelakáshoz jutásában, akár családok átmeneti otthonában.
Maga a lakáscélú hasznosítás valamilyen szinten a tetőtérben kialakult lakófunkciókhoz
illeszkedő. Az iroda céljára történő kialakítást is igazából az élet hozta, a gazdasági
társaságnak lenne szüksége több helyre annak érdekében, hogy a feladatait el tudja látni,
illetve a Fáy András utcában ilyen célra használt lakás felszabadítható legyen.
Érti a képviselőtársa által elmondottakat, viszont az a kérdés, hogy pályázatokhoz akarnak
igazodni, vagy megvan nagyjából a fejlesztési elképzelés és ahhoz próbálják megtalálni a
fejlesztési forrásokat? Úgy gondolja, a következő programozási időszakban is kiemelt
célterületként fog szolgálni az imént említett fejlesztési területek megvalósítása.
Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester javasolja a határozati javaslat kiegészítését a legkedvezőbb ajánlatot
adó AMBISZA Építőipari Kft. megnevezésével és az 508.000,- Ft bruttó tervezői díjjal.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C alatti, 1357/A/4
helyrajzi számú „Kis Óvoda” hasznosítására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tervezési programot elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C alatti, 1357/A/4
helyrajzi számú „Kis Óvoda” hasznosítás építési engedélyezési terveinek elkészítésére az
AMBISZA Építőipari Kft. (8420 Zirc, Fáy András u. 5.) ajánlatát fogadja el bruttó
508.000,- Ft tervezői díjjal.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban
nevesített vállalkozással a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. július 15.

16./ A Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport
támogatásáról szóló döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2014.(VI.30.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzat rendelet 12. mellékletében nevesített
Szociális juttatások önrésze működési céltartalék terhére 58.000,- Ft, azaz Ötvennyolcezer
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi
Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportja részére annak érdekében, hogy a Zirc
városában élő rászoruló családok gyermekeinek iskolakezdését támogathassák.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodást
kösse meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében azonnal
2./ pont esetében 2014. június 30.
3./ pont esetében 2014. december 31.
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17./ XVI. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a XVI. Bakonyi Betyárnapok –
Országos Betyártalálkozó rendezvény megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel
összefüggésben, a rendezvény programjaival kapcsolatos előkészítési, szervezési,
végrehajtási feladatok ellátását az önkormányzat által fenntartott Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény végezze.
3./ A Képviselő-testület a rendezvény költségvetésének pályázati támogatással és saját
bevétellel nem fedezett összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében nevesített „városi rendezvények
támogatása” működési céltartalék előirányzata terhére biztosítja 1.900.000 forint
összegben a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi
költségvetésén belül, elszámolási kötöttséggel.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3./ pontban említett
eseményekkel kapcsolatos előirányzatok közötti átvezetésekről az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításai alkalmával.
Felelős: 1./, 3./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2014. december 31.

18./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.

30
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 16. és 22. között
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Héthez az alábbiakban csatlakozik:
Az Európai Autómentes Nap keretében egy teljes napra kialakítunk egy vagy több
közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedés számára.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Európai Mobilitási Hét Kartáját a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya részére
küldje meg.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. augusztus 1.

19./ Egyéb ügyek
a/ Gyógytorna szakellátás kapacitás megosztása
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
148/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendelkezési joga alá
tartozó gyógytorna járóbeteg 14 óra kapacitást és az ehhez kapcsolódó feladatellátást
megosztja a 2./ és 3./ pontok szerint, azzal a feltétellel, hogy a két egészségügyi
szolgáltató a másik akadályoztatása esetén a feladatellátást helyettesíti.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet
(8420 Zirc, József A. u. 17-19., szolgáltató azonosító: 190800, OEP kód: 2677), mint
egészségügyi szolgáltató részére 4 óra gyógytorna járóbeteg kapacitást - amely Dudar,
Borzavár, Csesznek, Bakonybél, Csetény községek terület-ellátási kötelezettségére terjed
ki – átadja a hivatalos eljárások végétől.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rózsahegyi és Társa Egészségügyi Bt.
(8200 Veszprém, Veres P. u. 49., szolgáltató azonosító: 026308, OEP kód: C277), mint
egészségügyi szolgáltató részére 10 óra gyógytorna járóbeteg kapacitást – amely Zirc
város, Jásd, Bakonynána, Nagyesztergár, Porva, Gic, Bakonyoszlop, Eplény, Olaszfalu,
Szápár, Bakonyszentkirály, Lókút, Pénzesgyőr községek terület-ellátási kötelezettségére
terjed ki – átadja a hivatalos eljárások végétől.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./
és 3./ pontokban részletezett kapacitásmegosztás szerint az egészségügyi ellátási
szerződéseket megkösse.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy ezen
határozatot küldje meg a Rózsahegyi és Társa Egészségügyi Bt., Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet, az Országos Tisztiorvosi Hivatalnak és a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2014. augusztus 15.
5./ pont esetében: 2014. július 10.

b/ A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető pontosítja az előterjesztés 2. számú mellékletének
– egységes szerkezetű alapító okirat – 7. oldalán az alábbi szövegrészt:
„A felügyelő bizottság köteles – az intézkedésre való jogosultságának megfelelően – a
képviselő-testület összehívását kezdeményezni, és az ügyvezetőt tájékoztatni, ha arról szerez
tudomást, hogy….”
Ugyancsak pontosítja a 2. számú melléklet 9. oldal XI. fejezet – A nonprofit korlátolt
felelősségű társaság megszűnése – alábbi szövegrészét:
„A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a Ptk. 3:48. §-a szerint szűnik meg, ha….”
Schreindorfer Károly ügyvezető elmondja, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló törvény előírja, mely feltételek
alapján működhet egy közhasznú társaság. E miatt kellett az alapító okiratot módosítani,
valamint azért, mert a törvény megszüntette a „kiemelkedően közhasznú” minősítést, így a
gazdasági társaság neve is változik.
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Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető hozzáteszi, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján
már megfelelt a gazdasági társaság alapító okirata, viszont – mivel megerősítették, hogy
szeretnék a közhasznúsági jogállást megőrizni – az új Polgári Törvénykönyvről szóló
törvénynek meg kell feleltetni, ezért készült el a mostani módosítás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2014.(VI.30.) határozata
a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosító okiratát
2014. július 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát 2014. július 1-jei hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű
alapító okirat Dr. Bakó Gizella ügyvédnek történő megküldésére.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Bakó Gizella ügyvédet, 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. július 2.

c/ Bakonykarszt Zrt-nek beruházási forrás átadás
Előadó: Ottó Péter polgármester

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
150/2014.(VI.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai
u. 41.) részére 3.810.000,- Ft összegű beruházási támogatást biztosít a Zirc, Hóvirág utca
szennyvízcsatorna felújításához az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Csatorna felhalmozási céltartalék
terhére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Támogatási Megállapodást aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. július 10.

21./ A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ tájékoztatója a Zirc városban 2013.
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Lingl Zoltán képviselő elmondja, hogy a lakásotthonok jelenlévő képviselőjével napi
munkakapcsolatban vannak, és a jelenlegi helyzetről a véleményük is szinte azonos. A
bizottság tagjai kicsit féloldalasnak érezték a tájékoztatót, mivel a problémák leírása nagyon
őszintén megtörtént. Utal a tájékoztatóra, mely szerint szakmai munkájukban nehézséget
jelent a nagyszámú bűnelkövető, speciális szükséglettel bíró fiatal bekerülése, neveltjeik zöme
több évvel ezelőtt maradt le tanulás terén társaitól, ezt az iszonyú hátrányt képtelen behozni a
jelenlegi iskolai keretek mellett. Funkcionális analfabéták, melyet tanáraik és társaik előtt
szégyellnek, így a rend megzavarásával igyekeznek magukról elhárítani a figyelmet.
Személy szerint nagyon méltányolja, hogy most már végre minden szinten kimondják a
problémát, viszont hiányolja, milyen lépések történtek ezek elkerülése érdekében.
Példaként említi, hogy egy korábbi levelével kapcsolatban olyan tájékoztatást kapott, mely
szerint különböző lakásotthonokba helyezik azokat a gyerekeket, akiket nem tanácsos
összeköltöztetni. Ez így rendben is lenne, ha a gyerekek az iskolában nem találkoznának. A
tájékoztatótól azt várták, hogy nemcsak a problémákat tárja fel, hanem annak kezelésére
milyen intézkedést tud tenni a gyermekvédelmi igazgatóság. Legalább arra figyeljenek oda,
hogy ezek a gyerekek ne egy helyre, ne egy iskolába kerüljenek.
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A beilleszkedésre képtelen fiataloknál megtalálták azt az oktatási formát, ami pozitívumként
értékelhető, ugyanis képtelenség napi 6-7 órára ezeket a gyerekeket beültetni az iskolába.
Fallman Józsefné gyermekotthon vezető érti a problémát, s minden éves szakmai
beszámolójába belefogalmazza, hogy ez a lakásotthoni rendszer diszkrecionálisan működik,
mivel kénytelen a szerhasználót, a súlyos pszichés és egyéb tünetekkel küzdő fiatalokat
befogadni, akik több éve iskolakerülők, megpróbálnak deviáns felnőtt életmódot élni és
szerfüggők. Mit lehet tenni? Megpróbálják beilleszteni az adott csoportba, s ha ez nem megy,
akkor megkezdik a speciális szükségletének a kivizsgálását és speciális gyermekotthonba való
bekerülését kezdeményezik. Az utóbbi nagyon lassú folyamat, mert 1-1,5 év mire a fiatal egy
speciális otthonba eljut. A szerhasználat nagyon intenzív a gyerekek körében, mivel az újabb
drogokat bárhol és bármikor meg tudják szerezni. Nemrég készített a gyermekotthonra
vonatkozóan egy kis statisztikát, mely szerint december óta napjainkig 15 fiatal került be
hozzájuk, melyből 14 problémás. Hozzáteszi, hogy 16,5, illetve 17 éves korban kerülnek be a
gyerekek, s rövid az idő ahhoz, hogy változásokat lehessen elérni.
Ottó Péter polgármester utal arra, miszerint megpróbálják beilleszteni ezeket a gyerekeket a
közösségbe. Kérdezi, milyen pozitív tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban?
Fallman Józsefné gyermekotthon vezető válasza, hogy a fiatalok több mint a fele a
nagykorúságáig jó útra tér, és képes a társadalmi elvárásoknak megfelelően élni. A városban
működik egy utógondozó otthon, ahol a 18 év feletti fiatalok élnek és nevelkednek. Tudomása
szerint különösebb gondot és problémát a viselkedésük, beilleszkedésük nem okoz a
városnak. Valahol érezni az eredményt, de az utóbbi években csökkenő számban vannak
olyan fiatalok, akiknek fel tudják és szeretnék felajánlani, hogy nagykorúságuk is maradjanak
a gyermekvédelem rendszerében.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, az elmúlt két évben hány olyan fiatal volt, aki a környékbeli
lakásotthonból az utógondozóba került?
Fallman Józsefné gyermekotthon vezető válasza, hogy kb. három fiatal volt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az elhangzottakat – 6 igen
szavazattal, egyhangúlag a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Zirc városban 2013.
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
22./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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23./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés
Horváth László képviselő a 22/2014.(II.24.) határozattal kapcsolatban kéri, hogy a Rákóczi
téri játszóteret körbevevő kavicsos járda kerti burkolattal történő ellátására készüljön egy
költségvetési terv. Véleménye szerint elég balesetveszélyes és a pályákat tönkre fogja tenni a
kavics, ezért célszerűnek tartaná a járdákat kerti burkolattal ellátni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

24./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

