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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 16-án 18,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Dr. Horváth Sándor, Dr. Kovács László,
Lingl Zoltán, Nemes István, Vörös Kálmán képviselők (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:
- meghívottak:

Kasper Ágota képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett Építésügyi Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális Szolgáltató
Központ vezetője

- a sajtó képviseletében: Kutasi Zsófia (NAPLÓ)
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza „A
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
szóló döntés meghozatala” tárgyú előterjesztés megvitatását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Lingl Zoltán képviselő jelzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak volt két olyan döntése,
amely érinti a napirendi pontokat. A 4./ napirendi ponttal kapcsolatban a bizottság javasolta az
előterjesztés napirendről történő levételét és a felvezető szöveg tájékoztatók közötti
szerepeltetését.
A 17./ napirendi pontot illetően a bizottság javasolta az előterjesztés napirendről történő
levételét, és a 2015. januári képviselő-testületi ülésre az ismételt beterjesztését, mivel az
ajánlatok pontosítása szükséges.
Ottó Péter polgármester utal tanácsnok úr által megfogalmazottakra, mely szerint megtörtént
az ajánlatok pontosítása, melyek egyértelműnek tűnnek, de ettől függetlenül a bizottság
javaslatáról a képviselő-testületnek döntést kell hoznia. Ugyancsak döntést kell hozniuk az
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalandó napirendi pontok és a további javaslatok napirenden
tartása tekintetében is. A sürgősségi indítványok benyújtásának időpontját figyelembe véve
az a/ pont esetében egyszerű többségű, a b/ és c/ pont esetében minősített többségű döntésre
van szükség.
Javasolja, hogy először a bizottsági javaslatokról hozzanak döntést.
Horváth László képviselő elmondja, a 4./ napirendi pont arról szól, hogy a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet felül kell
vizsgálni, s miután nem történik módosítás, ezért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolta a
tájékoztatók közötti szerepeltetését. Ugyanezt a kérdést megvitatták az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság ülésén is, és az egyik bizottsági tag javaslata volt, hogy maradjon
napirenden, mert szerepel benne egy olyan dátum, ami kötelezi a polgármestert a rendelet
vissza hozatalára, így testületi döntést igényel.
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, mely szerint a
4./ napirendi pont kerüljön le a napirendről, illetve a tájékoztatók között szerepeljen az
előterjesztés felvezető szövege.
A képviselő-testület 8 nem szavazattal, egyhangúlag nem támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület a 17./ napirendi pontot ne tárgyalja meg, és a 2015. januári testületi ülésre
kerüljön vissza.
A képviselő-testület 8 nem szavazattal, egyhangúlag nem támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a „Zirc város karácsonyi díszkivilágítása” című napirendi pont „Egyéb ügyek” keretében
megvitatásra kerüljön.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással nem
támogatja, hogy a „Zirc városfejlesztési stratégiai programja” című napirendi pont „Egyéb
ügyek” keretében megvitatásra kerüljön.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására pályázati felhívásra
pályázat benyújtásáról szóló döntés meghozatala” című napirendi pont „Egyéb ügyek”
keretében megvitatásra kerüljön.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
247/2014.(XII.16.) határozata
„Tájékoztató az 1.G.40.150/2007. ügyszámú kártérítési perben megítélt követelések
behajtásával kapcsolatosan” napirendi pont
zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
„Tájékoztató az 1.G.40.150/2007. ügyszámú kártérítési perben megítélt követelések
behajtásával kapcsolatosan” előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja, mivel nyilvános
tárgyalása az önkormányzat és az érintettek üzleti érdekét sértené.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2014.(XII.16.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjára vonatkozóan
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Lingl Zoltán Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a helyi járatú autóbuszbérlet támogatására
vonatkozóan
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
7./ Borzavár Községi Önkormányzatnak a Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozási
szándékról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég
étkeztetés térítési díjának meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 29. számú módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ A Belügyminisztériummal kötendő Együttműködési Megállapodással kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A Zirc, Damjanich u. 1/A. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
12./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre
szóló továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
13./ Közvilágítás korszerűsítés tervezésére beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési
tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés
jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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16./ Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági
tanulmányterv készítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tanulmányterv készítése a Zirc, Alkotmány u. – Fáy A. u. – 82. számú főút rendezési
tervben kijelölt összekötő út, továbbá az 1904/2, 1929, 1897, 1895 hrsz-ú ingatlanok
közlekedési feltárására
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ A Zirc 1283/3 hrsz-ú köztemető (felső temető) járda építési munkái
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ A Zirc 1893/1 hrsz-ú gyep/rét művelési ágú ingatlan bérmunkaszerződésének
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Jégpálya bérléssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Szolgáltató kiválasztása meghatározott városüzemeltetési feladatok elvégzésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának
csapadékvíz elvezetés felújítás tervezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
24./ A 2014-2020 közötti időszak terület- és településfejlesztési, valamint ágazati operatív
programokban a Zirc várost érintő projektjavaslatokkal kapcsolatos tervezési feladatokról
Előadó: Ottó Péter polgármester
25./ Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati
terület rendezésére tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
26./ Egyéb ügyek
a/ Zirc város karácsonyi díszkivilágítása
Előadó: Dr. Benczik Adrienn EKB elnök
Horváth László gazdasági tanácsnok
b/

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására pályázati
felhívásra pályázat benyújtásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
27./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
28./ Tájékoztató a 28/2014.(IV.1.) BM rendeleten elnyert támogatásról
Előadó: Ottó Péter polgármester
29./ Tájékoztató az 1.G.40.150/2007. ügyszámú kártérítési perben megítélt követelések
behajtásával kapcsolatosan
Előadó: Ottó Péter polgármester
30./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
31./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
32./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontot a nyílt
ülést követően vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjára vonatkozóan
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet 1. számú mellékletében a nem társasházi
bérlakások – összkomfortos lakás esetében – piaci alapú bérleti díj megemelését a társasházi
bérlakások piaci alapú bérleti díjának összegére a többi önkormányzati lakás bérleti díjának
változatlanul hagyása mellett.

8
Kérdés
Ottó Péter polgármester kérdezi, mi volt az indoka, ami miatt ezt a javaslatot megfogalmazta
a bizottság?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök válasza szerint az volt az indoka, hogy
az udvarral rendelkező, összkomfortos lakásoknak alacsonyabb a piaci alapú bérleti díja, mint
egy társasházi sok esetben nem összkomfortos bérlakásnak.
Ottó Péter polgármester a gazdasági társaság ügyvezetőjétől kérdezi, mi indokolja a
lakbérekben a különbséget?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy a társasházi lakások lakbérében benne van a
közös költség is.
Ottó Péter polgármester értelmezése szerint a társasházaknál – ahol általában lépcsőházakról
beszélnek – van közös költség, amit tartalmaz a lakbér. Tehát, a lakbérben megfizetik a közös
költséget is a lakók. Kérdezi, ezért magasabb a bérleti díj?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy igen.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, hogy a közös költség mit foglal magába?
Ottó Péter polgármester úgy tudja, hogy a szemétszállítást minden ingatlantulajdonos és bérlő
önállóan fizeti. A közös terület fenntartásával kapcsolatos költségek tartoznak ebbe bele.
Schreindorfer Károly ügyvezető hozzáteszi, hogy a víz, szennyvíz, a szemétszállítás díja és a
közös területek rendben tartásának, valamint a lépcsőházi világítás költsége tartozik bele,
illetve azon munkálatok költsége, ami az egész lakóközösséget érinti. Például tető,
ereszcsatorna javítás, stb.
Dr. Horváth Sándor képviselő érti az elnök asszony problémáját és egyetért vele. Az
ügyvezető elmondta, hogy a felújítástól kezdve mindent a közös költségbe tesznek bele.
Kérdezi, a bérbe adott családi házak felújítását ki végzi? Amennyiben az önkormányzat,
akkor fizessék meg.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a közös költségben nem csak a felújítás költsége van,
ugyanis az a tulajdonos kötelezettsége akár társasházi, akár önálló ingatlanról beszélnek.
Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester utal az eredeti előterjesztésre, mely szerint ne változzanak 2105. évre
a bérleti díjak. Ehhez képest az Emberi Kapcsolatok Bizottság módosító javaslatot
fogalmazott meg, amely a rendelet módosítását is érinti értelemszerűen. A javaslat lényege,
miszerint az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét módosítsák oly módon, hogy a nem
társasházi bérlakások – összkomfortos lakás esetén – piaci alapú bérleti díját megemelik a
társasházi bérlakások piaci alapú bérleti díjának összegére. Így összkomfortos lakás esetében
a nem társasházi bérlakások havi lakbére 773,- Ft/m2/hó összegről 795,- Ft/m2/hó összegre
emelkedik.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
rendeletet alkot:
26/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
27/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet
a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló
26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Lingl Zoltán Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 4., 5. és 6. §-aiban foglaltak
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 3., 4., 5. és 6. §-aiban
foglaltak elfogadását és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a módosító rendelet-tervezet 3., 4., 5. és 6. §-aiban
foglaltak elfogadását.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Gazdasági, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.
Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a bizottsági javaslatok között van három
módosítás, amely mindenki számára elfogadható, ezek a 4.,5. és 6. § módosításai. A 3. §
esetében három bizottság javasolja az elfogadást, valamint az 1. § esetében egy bizottság
javaslatot tett az elfogadásra.
Kérdés
Horváth László képviselő az előterjesztőtől kérdezi, nem akarja visszavonni az 1. és 2. §-t?
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök válasza szerint nem vonja vissza, ugyanakkor azt kéri
a képviselő-testülettől, hogy a bizottsági üléseken alkalmazott módszer szerint szavazzák
végig az egyes javaslatokat, majd azt követően legyen feltéve szavazásra a rendeletmódosítás.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, azért támogatta bizottsági üléseken a 3., 4., 5. és 6. §okat, mert gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy szerepel-e a Szervezeti és Működési
Szabályzatban vagy sem. Véleménye szerint önként vállalt feladatokat felesleges taxatíve
szabályozni, mint ahogy a kötelezőket sem kell. Fenntartja azt az álláspontját, hogy
szabályzatalkotás átruházásának nem látja értelmét. A függelékkel kapcsolatban fenntartja azt
a véleményét, hogy rendelet-módosítással nem lehet módosítani a függeléket, mivel az nem
része a rendeletnek. Amennyiben ez így marad, akkor nem tudja, hogy érdemes-e a Szervezeti
és Működési Szabályzattal a továbbiakban foglalkozni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem
támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosító rendelet-tervezet 1. §-ában foglalt, a képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos
rendelkezések elfogadását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem
támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosító rendelet-tervezet 2. §-ában foglalt, a szankciókkal kapcsolatos rendelkezések
elfogadását.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosító rendelet-tervezet 3. §-ában foglalt, az önként vállalt feladatokra vonatkozó
rendelkezés elfogadását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosító rendelet-tervezet 4. §-ában foglalt, az étkeztetéssel összefüggő térítési díjak
beszedésének rendjére vonatkozó szabályzat megalkotásának polgármesterre történő
átruházásával kapcsolatos rendelkezés elfogadását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosító rendelet-tervezet 5. §-ában foglalt rendelkezések elfogadását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosító rendelet-tervezet 6. §-ában foglalt rendelkezések elfogadását.
Dr. Horváth Sándor képviselő kérdése a rendelet függelékével kapcsolatos.
Sümegi Attila jegyző válasza szerint a függeléket a jogszabály alapján nem kell elfogadni
rendelet-módosításként, azonban technikailag a Magyar Államkincstár minden esetben
ragaszkodik ahhoz, hogy döntés szülessen akkor is, ha függelékről van szó.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, olyan technikai kérdésről van szó, ami mindenki
számára egyértelmű, ugyanis a függelékben szerepeltetik a bizottságok nevét, a bizottságok
tagjait, ami egy korábban meghozott döntés átvezetése a hatályos rendeletben. Úgy véli, azzal
nem követnek el hibát, ha a rendelet-módosításban ez is szerepel. Az is egyértelmű mindenki
számára, hogy a melléklet része a rendeletnek, azt csak rendelet-módosítással lehet
módosítani.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
rendeletet alkot:
28/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a helyi járatú autóbuszbérlet támogatására
vonatkozóan
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
249/2014.(XII.16.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
27/A. §-a alapján nyújtott helyi járatú autóbusz bérlet támogatásának mértékét nem emeli
meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Emberi Kapcsolatok
Bizottság javaslatát.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök ugyancsak ismerteti a Gazdasági Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.
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Ottó Péter polgármester a bizottságok által javasolt napirendi pontokat befogadja, s kéri az
előterjesztés részeként kezelni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
250/2014.(XII.16.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkatervéről
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

6./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztés tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
251/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében
található Zirc Városi Önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső
ellenőrzést végző szerv részére.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 31.
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7./ Borzavár Községi Önkormányzatnak a Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozási
szándékról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a 6./ pont alábbiak
szerinti kiegészítésével:
„6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy ezen
döntéséről tájékoztassa Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, Lókút
Község Önkormányzat Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát,
valamint felhatalmazza a 2./ és 3./ pontokban foglalt dokumentumok aláírására.”
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a 6./ pont
kiegészítésével.
Ottó Péter polgármester a bizottságok javaslatával egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
252/2014.(XII.16.) határozata
Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Borzavár Községi
Önkormányzat csatlakozik a Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz 2015. augusztus 31.
napjával.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Lókút Óvodatársulás társulási
megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. mellékletében foglalt módosító okirat
alapján jóváhagyja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt Zirc és
Lókút Óvodatársulás társulási megállapodását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja.
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4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást módosító okiratot, és az egységes szerkezetű társulási megállapodást a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be, azt követően, hogy Borzavár
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, és Lókút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a társulási megállapodást módosító okiratot és az egységes szerkezetű társulási
megállapodást jóváhagyta.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratokban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy ezen
döntéséről tájékoztassa Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, Lókút
Község Önkormányzat Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát,
valamint felhatalmazza a 2./ és 3./ pontokban foglalt dokumentumok aláírására.
Felelős: 1./, 2./, 3./, 4./, 6./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./, 2./, 3./, 6./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: azt követően, hogy Borzavár Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, és Lókút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a társulási megállapodást módosító
okiratot és az egységes szerkezetű társulási
megállapodást jóváhagyta
5./ pont esetében: folyamatos

8./ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég
étkeztetés térítési díjának meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
253/2014.(XII.16.) 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 2015. január 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.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi a 137/2014.(VI.30.) határozatát.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: azonnal

9./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 29. számú módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
254/2014.(XII.16.) határozata
a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2014. november 26-i
ülésen jóváhagyott – a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás
módosítása okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást elfogadja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 31.

10./ A Belügyminisztériummal kötendő Együttműködési Megállapodással kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
255/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002;
DDOP- ÉMOP- ÉAOP- KDOP- KMOP- NYDOP- 6.2.1/K-13-2014-0002
azonosítószámú, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi
kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek
keretében Zirc Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére kötendő
együttműködési megállapodás létrejöttével, mely megállapodás Zirc Városi
Önkormányzat és a Belügyminisztérium között jön létre, az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
2. / A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
Belügyminisztériummal kötendő Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
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11./ A Zirc, Damjanich u. 1/A. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az 1./
pontban 2014. április 1. helyett 2015. április 1. napja szerepeljen.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök röviden ismerteti az előterjesztés
tartalmát. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát befogadja, mivel a határozati javaslatban
elírás történt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
256/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirc, Damjanich u.
1/A. szám alatti lakás bérleti szerződése – a határozott idő lejárta után – újabb 1 évre ne
kerüljön meghosszabbításra tekintettel arra, hogy 2015. április 1. napjától azt más módon
kívánja hasznosítani, vagy más személlyel kíván szerződést kötni. Ennek megfelelően a
bérlőkkel újabb szerződés 2015. január 2. napjától 2015. március 31. napjáig köthető.
2./ A képviselő-testület utasítja a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1./
pontban meghatározottak szerinti bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 20.

12./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre
szóló továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
257/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB 2014-2020. évekre szóló továbbképzési tervét jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a jóváhagyott
továbbképzési terv végrehajtása költségeinek az Intézmény adott évi költségvetésében
történő előirányzatosításáról.
3./ A Képviselő-testület kimondja, hogy az 1./ pontban rögzített továbbképzési terv
megvalósítása során – a jogszabályi lehetőségek függvényében – törekedni kell a saját
költségvetési forrásokon felüli, egyéb források bevonására.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 3./ pont esetében: folyamatos

13./ Közvilágítás korszerűsítés tervezésére beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a PSZT Mérnöki Kft.
Székesfehérvár árajánlatának elfogadásával bruttó 1.714.500,- Ft összegben.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztés tárgyalásra alkalmasnak tartja az
előterjesztő által javasolt PSZT Mérnöki Kft. Székesfehérvár árajánlatának kiegészítésével
együtt.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a PSZT Mérnöki Kft. Székesfehérvár árajánlatának elfogadásával bruttó
1.714.500,- Ft összegben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
258/2014.(XII.16.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás tervezésére az
előterjesztésben foglalt 1-4. részfeladatokra vonatkozóan beérkezett árajánlatok közül a
PSZT Mérnöki Kft. (8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/A) árajánlatát fogadja el bruttó
1.714.500,- Ft összegben.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 31.

14./ Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési
tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
259/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel,
Lókút Község Önkormányzatával, valamint Borzavár Községi Önkormányzattal
2013. március 1. napján megkötött, 2013. december 30. napon módosított gyepmesteriállatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés jelen előterjesztés 1. számú
mellékletében rögzített tartalommal történő módosítását jóváhagyja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 31.

15./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés
jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
260/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezetével kötendő Ellátási Szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ellátási Szerződés aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
261/2014.(XII.16.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Járás Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetőjét a Zirc Város Szociális Térképének elkészítésére vonatkozó
képviselő-testületi előterjesztés előkészítésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester a felkérő határozat megküldésére
Határidő: 2015. február 16.

16./ Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági
tanulmányterv készítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását a PROWATECH Kft. Pellérd árajánlatának
elfogadásával bruttó 381.000,- Ft összegben.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az
előterjesztő által javasolt PROWATECH Kft. árajánlatának kiegészítésével együtt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
262/2014.(XII.16.) határozata
1./

Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Zirc-Akli
városrész
szennyvízkezelésének
megvalósíthatósági
tanulmánytervének
elkészítésére
a
PROWATECH Kft. (7831 Pellérd, József Attila u. 14.) vállalkozás ajánlatát fogadja el
bruttó 381.000,- Ft összegben.
2./ A Képviselő-testület a tanulmányterv készítés költségeit a 2015 évi költségvetésében
biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a tervezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. december 30.
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17./ Tanulmányterv készítése a Zirc, Alkotmány u. – Fáy A. u. – 82. számú főút rendezési
tervben kijelölt összekötő út, továbbá az 1904/2, 1929, 1897, 1895 hrsz-ú ingatlanok
közlekedési feltárására
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az
előterjesztő által javasolt Pannonterv-Veszprém Kft. árajánlatának kiegészítésével együtt.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását Pannonterv-Veszprém Kft. árajánlatának – a geodéziai felméréssel együtt –
elfogadásával bruttó 1.041.400,- Ft összegben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
263/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. – Fáy A. u. – 82.
számú főút rendezési tervben kijelölt összekötő út, továbbá az 1904/2, 1929, 1897 és 1895
hrsz-ú ingatlanok közlekedési feltárás tanulmánytervének elkészítésére a PannontervVeszprém Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) vállalkozás ajánlatát fogadja el bruttó
1.041.400,- Ft összegben.
2./ A Képviselő-testület a tervezés költségeit 2015. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a tervezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. december 30.

18./ A Zirc 1283/3 hrsz-ú köztemető (felső temető) járda építési munkái
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a munkák elvégzésére 3.000.000,- Ft
összeget biztosítsanak.
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztő által javasolt 3.000.000,- Ft összeg
kiegészítésével együtt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben említett Zirc 1823/3
hrsz-ú ingatlanon található köztemető (felső temető) járda építési munkáinak (a
ravatalozótól mindkét tervezett irányba) elvégzésével 3.000.000,- Ft összeg erejéig
megbízza a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-t.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges
összeget az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2015. május 31.
2./ pont esetében: azonnal

19./ A Zirc 1893/1 hrsz-ú gyep/rét művelési ágú ingatlan bérmunkaszerződésének
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1893/1 hrsz-ú gyep/rét művelési ágú
ingatlan vonatkozásában a Hanich Ottóval (8414 Olaszfalu, Ibolya u. 7.) 2014. március 29én kötött bérmunka-szerződés határidejének 2014. december 31-ről 2015. december 31-re
történő módosításához hozzájárul.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 1. számú
mellékletében leírtak szerinti megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 31.

20./ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6,
0111/7, 0109/1 hrsz-ú gyep-legelő művelési ágú, illetőleg a 079/2 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlanok vonatkozásában a „Bakony” HO-LI Kft-vel, valamint a BAKONY-AGRO
Kft-vel 2007. június 1-jén kötött bérmunka-szerződés határidejének 2014. december 31ről 2015. december 31-re történő módosítására a nevezett cégek által tett, jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlatát elfogadja.
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2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 4. számú
mellékletében leírtak szerinti megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. december 31.

21./ Jégpálya bérléssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
képviselő-testületi ülésig legyen kidolgozva a hozzá tartozó programcsomag.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a műanyag jégpálya bruttó bérleti díja egy hónap
időtartamra 952.500,- Ft lenne. Amennyiben a képviselő-testület támogató döntést hoz, akkor
a tulajdonos „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. a pálya megépítését
megvalósítaná. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén említett programcsomag kidolgozása
azon szolgáltatók megkeresésével megkezdődött, akik a jégpálya környezetének élettel való
megtöltésében közreműködni, illetve a megfelelő színvonalú vendéglátásról gondoskodni
tudnak. Hozzáteszi, hogy a városi rendezvények rendszeres közreműködője vállalná ezt a
feladatot, mivel a tulajdonukban van egy faház, melyet még a héten telepítenének karácsonyi
díszítéssel és gondoskodnának a kulturált fogyasztási lehetőségek kialakításáról halk zene
közvetítéssel. A pálya üzemeltetésével kapcsolatban továbbra is kérdésként merül fel, hogy az
ÁNTSZ előírások alapján egészségügyi szolgálatról gondoskodni kell. Tehát, elsősegélynyújtási jártassággal rendelkező személynek rendelkezésre kell állni a nyitva tartási időben. A
korcsolyabérléssel kapcsolatban a megyében elérhető, általa ismert vállalkozásokat
megkereste, de nem kapott egyelőre pozitív visszajelzést, hogy ezt meg tudnák oldani. A
történet ilyen formában kicsit felemásnak tűnik. Ugyanakkor az iránt is érdeklődött, hogy a
megyében működő műjégpályáknál – fagyasztott jég esetében – milyen feltételek állnak
rendelkezésre, s milyen költségvonzata van. El kell mondania, hogy nagyságrendileg
komolyabb azoknak a pályáknak az előállítása. Úgy gondolja, ha ebben látnak lehetőséget,
akkor mindenféleképpen egy próbaévnek kellene tekinteni, és a tapasztalatok birtokában
továbbgondolni azt, hogy a műanyag jégpálya a következő években is felépítésre kerüljön
vagy esetleg, ha olyan igények vannak, akkor jégpályára történő változtatás igényével
lépjenek fel. Utal arra, hogy Várpalota most második évben foglalkozik a témával. Előző
évben egy 400 m2-es pályát építettek fel, ami folyamatosan túl kihasználtsággal működött és a
kapacitások szűkössége okán döntöttek úgy, hogy ebben az évben egy 800 m2-es pályát
valósítanak meg. Tehát, általában, ahol foglalkoztak e kérdéssel, pozitív fogadtatást nyert és a
következő években is volt folytatása.
Kérdés
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Dr. Kovács László képviselő az ÁNTSZ előírással kapcsolatban kérdezi, hogy elsősegélynyújtást vagy egészségügyi szolgáltatást kíván, ugyanis a kettő nem ugyanaz?
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy elsősegély-nyújtást kíván.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő hozzáteszi, hogy a 20/1998.(VI.3.) NM rendelet
egyértelműen rendelkezik az összes rendezvény, sportrendezvény és központi rendezvény
egészségügyi biztosításáról. E rendelet előírja, hogy 500 fő alatt csak azokban az esetekben
szükséges elsősegély-nyújtó hely vagy egészségügyi biztosítás elrendelése amennyiben
különösen veszélyes sportrendezvényt takar. Nem gondolja, hogy a jégpálya különösen
veszélyes sportrendezvény. Az más kérdés, hogy az ÁNTSZ-nél mindig úgy nyilatkoznak, jó,
ha van ott orvos. A jogszabály még előírja, ha az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy nem
különösen veszélyes, akkor egyetlen kötelezettsége van, el kell helyeznie egy ládát a
legközelebb elérhető egészségügyi szervezet telefonszámával. Viszont, ha az üzemeltető úgy
ítéli meg, hogy szükséges az egészségügyi biztosítás, akkor nincs elsősegély-nyújtó hely.
Dr. Kovács László képviselő távozik az ülésteremből.
Horváth László képviselő utal arra, miszerint kézhez kaptak egy kiegészítést, melyben az
árajánlatok voltak felsorolva, de miután bizottsági ülésen – ami jóval korábban volt – jelezte,
hogy akkor tudja ezt a programot támogatni, ha teljes körűen megtörténik a szervezése.
Kérdezi, hol tartanak korcsolya-kölcsönzés ügyben? Hol tartanak a szerzői jogvédelem
ügyében, a karácsonyi – szilveszteri őrzéssel? Hol tartanak a vendéglátás, melegedő, WC
kérdésében, az eső elleni védelemmel? Mi a helyzet a takarítással? Kérdezi, mindezek összes
járulékos költsége körülbelül mennyi? Felveti a biztosítás kérdését: a szolgáltató vállalja-e
vagy az önkormányzatnak kell biztosítást kötni a pályára, mert bármilyen sérülés éri, akkor
nyilván a bérlőn leveri a bérbeadó.
Ottó Péter polgármester válasza szerint az ajánlatban a biztosítás díja nem szerepel. Tehát, ha
biztosítást akarnak kötni, akkor annak költsége az önkormányzaté. A pályának nincs szüksége
időjárás elleni védelemre, ugyanis a felület kezelése a rendszeres napi használat esetén
időjárástól függetlenül is igényli, hogy naponta egyszer lekezeljék egy speciális folyadékkal.
Az ajánlati árban benne van az egy havi kezelőanyag úgy, ahogy a takarítógép bérlete is. Egy
üzemeltetési házirend javaslatot is kapnak a bérbeadótól. A „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. feladata lenne a terület takarítása. Az őrzés-védelem tekintetében fel kell venni
a kapcsolatot a helyi rendőrőrssel, illetve a polgárőrséggel, hogy próbáljanak figyelemmel
lenni erre a területre, ami a kitelepülő vállalkozónak is érdeke. Tehát, vannak olyan kérdések,
amelyek egyértelmű megoldást igényelnek. A korcsolya-bérlés lehetőségét nem tudják
megoldani. Marad az a megoldás, hogy akinek van korcsolyája, lehetőség szerint felajánlja
másnak.
Dr. Horváth Sándor képviselő számára a hely jelent problémát, ugyanis a játszótér mellett
kerül elhelyezésre a jégpálya. Ebből következően két lehetőség van: ha a pályáról lejönnek a
korcsolyával, akkor a kavicsokon mászkálnak vagy pedig a pályán. Az egyik a korcsolyának,
a másik a pályának rossz.
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Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az egyik intézményvezető felajánlott egy
gumiszalagot, amivel a terület borítása megoldható, így a pálya korcsolyával történő
megközelítését lehetővé teszi. Hozzáteszi, hogy a cipőváltást sörpadok kihelyezésével
szeretnék megoldani.
Megjegyzi, korcsolyázásra alkalmas a felület, ugyanakkor egyértelmű, hogy nem jég, hanem
egy műanyagfelület, amelynek kifejlesztői arra törekedtek, hogy minél hasonlóbb
tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a jégfelület. Árérték arányban jelen pillanatban ennél
kedvezőbb megoldást nem lát, hogy megpróbálják ezt a történetet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő az iskola igazgatójától kérdezi, van-e elképzelése, hogy
hány általános iskolás gyermek rendelkezik korcsolyával?
Lingl Zoltán képviselő egy osztályról tudja, hogy három gyermeknek volt korcsolyája. Iskolai
szinten nem tudja megmondani.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő legfőbb aggálya, hogy van-e rá egyáltalán igény vagy
csúszkálni fognak.
Hozzászólás
Horváth László képviselő már bizottsági ülésen is elmondta, hogy alapvetően jó ötletnek
tartja. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a maga részéről akkor tudja támogatni, ha a
képviselő-testület ülésére teljes körűen rendeződnek azok a dolgok, amelyek élmény dússá
tudják tenni. Megítélése szerint önmagában ez kevés, s akkor indulhat jól, ha e köré
szerveznek egy showt, és a szolgáltatások biztosítottak. Miután ezek nem biztosítottak, ezért
az a javaslata, hogy ezt a projektet ne felejtsék el, meg lehet valósítani egy sokkal jobb
előkészítettség mellett. Ezt most kapkodásnak érzi, s úgy gondolja, ha ez egy jó projekt, akkor
normálisan elő lehet készíteni, s jövőre meg lehet valósítani. A mostani előkészítettségi
állapot rettenetesen kevés e projekthez.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő felveti, mi lenne, ha az említett vállalkozó egy
rövidebb időre – az ünnepek idejére, esetleg szilveszter éjszakára – kitelepülne, s megnéznék,
hogy egyáltalán egy ilyen fajta forgatagra mennyire van igény a városban, s jövőre ehhez
lehetne csatolni kiegészítésként a jégpályát.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, hogy a közterületek használatáról szóló rendelet
értelmében ennek nincs, s eddig sem volt akadálya. Ugyanakkor a közterületen történő
alkoholfogyasztás tilalmáról is van egy önkormányzati rendelet, amely lehetővé teszi
rendezvényekhez kapcsolódóan a közterületi alkoholfogyasztást szilveszter éjszakáján.
Valószínűnek tartja, ha nem lesz olyan attrakció, ami miatt egyébként kimennének az
emberek, akkor nem fogja megérni neki kitelepülni.
Lingl Zoltán képviselő az előkészítéssel kapcsolatban megjegyzi, az, hogy elfogadható áru
jégpálya egyáltalán szóba jött, egy két héttel ezelőtti beszélgetés véletlen következménye,
ugyanis ajánlatok érkeztek a hivatalba, csak elég magas áron. Igazából akkor indult el ez
ügyben a gondolkodás, amikor képbe került egy olyan pálya, amiről nem tudták, hogy ott van.
Abban teljesen egyetért tanácsnok úrral, hogy ez egy jó ötlet, s mindenképpen foglalkozni kell
vele. Azonban úgy érzi, hogy inkább a következő szezont kellene próbaévnek tartani.
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Most már tisztában vannak e lehetőséggel, ugyanezt a pályát le lehetne foglalni a következő
idényre, s akkor tényleg mindent köré lehet szervezni úgy, hogy a megfelelő mennyiségű idő
is rendelkezésre áll.
Dr. Horváth Sándor képviselő csatlakozik az elhangzottakhoz, mert úgy gondolja, igazából a
gyerekekről van szó, akiknek nincs korcsolyájuk. Erre fel kell készülni, ugyanis egy korcsolya
nem két fillér, s ha nem tudnak kölcsönözni, akkor nem lesz nekik.
Ottó Péter polgármester úgy véli, az egészségügyi szolgálattal kapcsolatban a jogszabály
egyértelműen fogalmaz. Egyedül a korcsolya-kölcsönzés kérdésköre megoldatlan. Egyébként
más szempontból sokkal jobban nem lehet előkészíteni a történetet, mert minden, ami a fizikai
megvalósítás feltételrendszerét jelenti, rendelkezésre áll, s a héten telepíthető akár a
vendéglátásról, akár a pályáról beszélnek. A korcsolya-kölcsönzéssel kapcsolatban mára
bízott pozitív válaszban. Talán el kellett volna indulni több irányba is. Tehát, még azt sem
tartaná kizártnak, hogy meg lehetne oldani.
Ezeket figyelembe véve továbbra is fenntartja a határozati javaslatot.

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát a bruttó 952.500,- Ft
összegű árajánlat elfogadásával.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el a
határozati javaslatot.

22./ Szolgáltató kiválasztása meghatározott városüzemeltetési feladatok elvégzésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az
előterjesztő által javasolt DJP COMBI Kft. árajánlatának kiegészítésével együtt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben végzendő meghatározott
városüzemeltetési feladatok elvégzésére a DJP COMBI Kft. (8420 Zirc, János-tanyai u.
1.) vállalkozás ajánlatát fogadja el.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt feladatok elvégzésének költségét a 2015. évi
költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a keretszerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. december 30.

23./ Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának
csapadékvíz elvezetés felújítás tervezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Somodi és Társa Bt.
árajánlatának elfogadásával bruttó 150.000,- Ft összegben.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztő által javasolt Somodi és Társa Bt.
árajánlatának kiegészítésével együtt.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a Somodi és Társa Bt. árajánlatának elfogadásával bruttó 150.000,- Ft összegben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
268/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli
utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának csapadékvíz elvezetés felújítás vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a Somodi és Társa Vízépítő és
Környezetvédelmi Bt. (8200 Veszprém, Hajnal u. 4.) vállalkozás ajánlatát fogadja el
bruttó 150.000,- Ft összegben.
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2./ A Képviselő-testület a tervezés költségeit a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a tervezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. december 30.

24./ A 2014-2020 közötti időszak terület- és településfejlesztési, valamint ágazati operatív
programokban a Zirc várost érintő projektjavaslatokkal kapcsolatos tervezési feladatokról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozati
javaslattal kapcsolatos kiegészítő javaslatát.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kiegészítő javaslatainak figyelembevételével.
Ottó Péter polgármester a két bizottság által megfogalmazott kiegészítő javaslatokat
befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy tervezési
árajánlatot kérjen az alábbiakban felsorolt tervezési feladatokra
a) Hivatásforgalmú, vegyes forgalmú gyalogos-kerékpárút a 82-es főútig (autóbuszpályaudvar) megtervezett vegyes forgalmú gyalogos-kerékpárúthoz csatlakozva, az
ipari parkig – a Zirc 03 hrsz-ú útig az úton átvezető gyalogosátkelővel –, és
Kardosrétig vezető szakaszainak engedélyezési szintű tervezése
b) Gépmúzeum engedélyezési szintű tervezése a Zirc 1125/1 vagy az 1125/2 hrsz-ú
telken elhelyezve
c) A Városházától az Apátságig húzódó járdaszakasz felújítása, az Apátság előtti tér
rendezése
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d) Csapadékvíz elvezetés engedélyezési szintű tervezése az alábbi területeken:
Cigánydombi vízfolyás csapadékvíz rendezése engedélyezési szintű
tervdokumentáció hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálata
Borzavári utca és Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés engedélyezési szintű
tervezése
Alkotmány utca déli része és Köztársaság utca (Rákóczi tér- Állomás utca közti
szakasz) csapadékvíz elvezetés engedélyezési szintű tervezése
e) Energetikai audit készítésére, az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú épületekre –
az ajánlat tartalmazza az épületenkénti bontásban történő tervezést is
f) Zirci önkormányzati telken – ipari területen alkalmas telek kiválasztásával –
hulladékudvar kialakítása engedélyezési szintű tervezés
g) Távhővezeték korszerűsítése engedélyezési szintű tervezés
h) Zirc városháza bővítés engedélyezési szintű tervezése
i) Zirci tanuszoda komplex fejlesztése – tanulmányterv
j) Deák Ferenc utca – Rákóczi tér – Alkotmány utca – Üdülő utca által határolt tömb, a
terület É-i oldalán lévő garázssorig terjedő szakaszára („kisovi” körüli terület)
hasznosítási, tömb-rehabilitációs tanulmányterve
k) Zirc belterületen a 82-es számú főút D-i bevezető szakaszának (a Március 15 térig)
rendezése, beleértve a zöldfelületet és parkoló kialakításokat is
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a hivatal
szakembereivel az alábbi projektek részleteit dolgozza ki
a) Helyi termékek Zircen című projekt, a lehetséges helyszínek összehasonlítása az elvárt
funkció szerint
b) Ásványvíz palackozás című projekt
c) A járdák állapotának felmérése, a felújítás javasolt sorrendjének meghatározása
d) A lakó utak állapotának felmérése, a felújítás javasolt sorrendjének meghatározása
e) Ipari park telekstruktúra és feltáró útjainak vizsgálata a telkek jobb
hasznosíthatóságának érdekében
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2015. január 31.
2./ pont tekintetében: 2015. február 28.

25./ Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati
terület rendezésére tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a VIA FUTURA Kft.
Veszprém árajánlatának elfogadásával bruttó 1.206.500,- Ft összegben.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja az
előterjesztő által javasolt VIA FUTURA Kft. Veszprém árajánlatának kiegészítésével együtt.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a VIA FUTURA Kft. Veszprém árajánlatának elfogadásával bruttó 1.206.500,- Ft
összegben.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP
Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati terület rendezésére, az engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésére a VIA FUTURA Kft. (8200 Veszprém, Budapest u. 2.)
vállalkozás ajánlatát fogadja el bruttó 1.206.500,- Ft összegben.
2./ A Képviselő-testület a tervezés költségeit a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a tervezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2014. december 30.

26./ Egyéb ügyek
a/ Zirc város karácsonyi díszkivilágítása
Előadó: Dr. Benczik Adrienn EKB elnök
Horváth László gazdasági tanácsnok

Horváth László képviselő ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozati javaslattal
kapcsolatos módosító javaslatát.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester észrevétele, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott 1./
pontból kimaradt az összeg.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök szerint ez véletlen volt.
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 250.000,- Ft helyett 750.000,- Ft-ot határozzanak meg, s ne az
idei, hanem a jövő évi karácsonyra való tekintettel. Elmondja, hogy tegnap érkezett az egyik
forgalmazó cég ajánlata, amely kiárusításról szól és az eredeti ár 30 %-áért árulják az elemeket.
Javasolja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság véleményezze ezeket az elemeket és legfeljebb ilyen
keretösszegig kapjon lehetőséget arra, hogy a véleményük figyelembevételével az elemek
megrendelése megtörténjen.
Hozzászólás
Horváth László képviselő nem ért egyet a javaslattal, ugyanis az előterjesztés elkészítésének nem csak
ez volt az oka, hanem az ízléstelenség is, ami még fennáll. Tehát, ami a városban ezzel kapcsolatban
történt, igazából még nem éri el azt a szintet, aminek az ízlésesség irányába el kellene mozdulnia.
Önmagában az, hogy vesznek fényforrást, mert most olcsó, nem oldja meg az ízlésesség problémáját.
Az oldja meg, ha olyan fényforrást vesznek, ami valamilyen szinten összhangban van egy bizonyos
fantáziaképpel, egy elképzeléssel, s tudják, mit akarnak. Most egy hiánypótlás történt arra tekintettel,
hogy valóban gyalázatos volt, amit díszkivilágítás címén bemutatott a város a Rákóczi téren, s ezért
született az előterjesztés. Azzal, ami viszont pótcselekvésként bejött helyette, nem ért egyet, mert
véleménye szerint egy hihetetlen bóvli, s pénzkidobásnak tartja. Megítélése szerint pazarlás, ami ebben
az ügyben éppen történik. Személy szerint ezt ilyen szinten nem hajlandó támogatni, csak akkor, ha van
egy világos terv, ami megmutatja, mit szeretnének megvalósítani, s azt el kell fogadni akár bizottsági,
akár testületi szinten és lesz egy évük, hogy normálisan rendbe tegyék ezt az egészet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy véli, ha már megvették ezeket a csillagokat, akkor jövőre
elhelyezik máshol, ugyanis egy egyenes bekötő úton, kicsit lejjebb helyezve jól mutatnak. Megítélése
szerint ezek nem a fák és az apátság fénye mellé valók, mert nem érvényesülnek. Tehát, egyszerűen
vizuálisan sem, stílusában sem. Biztos abban, ha erre a gimnázium diákjai vagy bárki rákészül,
átgondolja, s az ősz folyamán előkészítik, akkor valami sokkal extrábbat és különlegesebbet tudnak
megvalósítani, mint hogy megveszik ezeket a fényforrásokat, még ha olcsóbb is.
Dr. Horváth Sándor képviselő utal az előterjesztéshez mellékelt kiegészítésre, melyben szerepel
kivitelezési díj és egyéb összegek. Kérdezi, ebből mi az, ami itt marad anyagként?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy minden anyag itt marad.
Dr. Horváth Sándor képviselő azt megérti, hogy nem volt más lehetőségük, s ez egy kényszerhelyzet
volt tekintettel a közmeghallgatásra, de szeretné, ha ebből máskor zirci vállalkozó profitálna.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, hogy a közvilágítási oszlopokon csak a szolgáltató minősített
szerelői dolgozhatnak.
Javaslata nem újabb „gagyik” megvásárlására vonatkozott, hanem arra, adjanak lehetőséget az Emberi
Kapcsolatok Bizottságnak, hogy megnézze a cég ajánlatát, milyen elemek vannak, amiket – ha úgy
dönt – az önkormányzat megvásárol bruttó 750.000,- Ft keretösszegig, vagy sem, de mindenképpen a
bizottsági javaslat figyelembevételével. Véleménye szerint vannak olyan elemek, melyekkel érdemes
foglalkozni. Amennyiben a bizottság tagjai úgy gondolják, hogy nem, akkor a 750.000,- Ft keretösszeg
megmarad.
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Az előterjesztés határozati javaslatának 1./ pontjával kapcsolatos módosító javaslata, hogy maximum
750.000,- Ft értékben határozzák meg a beszerzés összeghatárát. A beszerzés feltétele az Emberi
Kapcsolatok Bizottságának a rendelkezésre álló elemekkel kapcsolatos véleménye és döntése.
Egyébként a 2014. évi díszkivilágításhoz túl sok mindent már nem tudnak hozzátenni. Tehát, a
határozati javaslat többi része ez évre vonatkozóan nehezen teljesíthető. A következő évekre
vonatkozóan a szakközépiskola bevonása a karácsonyi díszkivilágítás tervezésébe egyértelmű feladat,
illetve az áramszolgáltató közreműködése is elengedhetetlen lesz.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a karácsonyi
díszvilágítás bővítéseként további fényforrásokat (LED díszítő szalagokat, fényfüzért,
izzósort) vásárol maximum 750.000,- Ft értékben. A szükséges forrást a 2014. évi
költségvetés tartalékából biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglaltak feltételeként
határozza meg, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság a rendelkezésre álló ajánlatot
véleményezze és tegyen javaslatot a fényforrások vásárlására vonatkozóan.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola vezetőjével és kérje fel az intézményt Zirc város 2015. évi karácsonyi
díszvilágítás látványtervének megtervezésére.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot az EON vezetésével, illetve szakembereivel és kérje meg a vállalatot a
megvalósítás szakmai érdemi támogatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

b/

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására pályázati
felhívásra pályázat benyújtásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
272/2014.(XII.16.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Földművelésügyi Minisztérium
és a Hungarikum Bizottság által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt,
HUNG-2014 C kódú, a múzeumnak helyet adó műemlék épület, a Dubniczay-ház
történetének kutatására, dokumentálására irányuló pályázat benyújtásával.
2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat 100 %-os támogatási intenzitású.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
igazgatóját a pályázati dokumentáció összeállítására, továbbá nyertes pályázat esetén a
megvalósítás lebonyolításában való aktív közreműködésre.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok megtételére, továbbá nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

27./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati
elbírálásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

28./ Tájékoztató a 28/2014.(IV.1.) BM rendeleten elnyert támogatásról
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Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
28/2014.(IV.1.) BM rendeleten elnyert támogatásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

30./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő a Synlab Hungary Kft. képviselőivel folytatott
tárgyalásról érdeklődik.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy minden évben – jellemzően év vége felé – a cég
képviselői eljönnek és érdeklődnek a laborszolgáltatással kapcsolatos észrevételekről.
Személyes tapasztalatairól tudott beszámolni, illetve a hozzá eljutott dolgokról. Úgy gondolja,
a labor meglehetősen magas színvonalon próbál a betegellátás szolgálatában állni.
Kérdésre elmondja, semmi akadálya nincs annak, hogy bárki a szakterületről saját véleményét
közvetlenül is eljuttassa a cégnek.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
elmúlt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

31./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a jelentés tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

38

32./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 54 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

