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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 29-én 18,00 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
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Detre Miklós Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagja
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Árpásy Tamás Zirci Járási Hivatal vezető-helyettese
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
Tekintettel arra, hogy az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság több napirendi ponttal
kapcsolatban olyan döntést hozott, miszerint tárgyalásra alkalmatlannak tartja, illetve
javasolta napirendről történő levételét, ezért javasolja, először e napirendi pontokra
vonatkozóan hozzanak döntést.
A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság azon döntését,
miszerint javasolja a 10./ - Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala –
napirendi pont napirendről történő levételét.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a
bizottság javaslatát.
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A meghívóban szereplő 13./ – Botond és Bulcsú Bt. 8419 Csesznek, Farkashegyi u. 9. szám
alatti gazdálkodó szerv csereszándéka a ZVÖ tulajdonát képező Zirc (Kardosrét) 0215/1
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában – napirendi ponttal kapcsolatban megjegyzi, hogy félreérthető
az előterjesztés megnevezése, mert a Bt. képviselője magánszemélyként szeretné elcserélni a
területet, ami az előterjesztéshez csatolt kérelemből egyértelművé válik. Az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság tárgyalásra alkalmatlannak tartotta ezt az előterjesztést, mivel jogi
társaság tulajdonában nem lehet termőföld.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság döntését – 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja, hogy a
„Botond és Bulcsú Bt. 8419 Csesznek, Farkashegyi u. 9. szám alatti gazdálkodó szerv
csereszándéka a
ZVÖ tulajdonát képező Zirc (Kardosrét) 0215/1 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában” című előterjesztést ne tárgyalják.
A meghívóban szereplő 19./ – Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről – napirendi ponttal
kapcsolatban elmondja, hogy az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság ülésére nem készült
el az előterjesztés, így a bizottság tárgyalásra alkalmatlannak minősítette.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatát, hogy a képviselő-testület a „Tájékoztató
az elmúlt időszak eseményeiről” című napirendi pontot tárgyalja meg.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 5 nem szavazattal nem támogatja a
napirendi pont megtárgyalását.
Utal arra, miszerint két bizottság is javasolta a tájékoztatók között szereplő 18./ – A
képviselő-testület 225/2014.(XI.27.) számú határozata 2./ pontjában foglaltaknak megfelelő
kimutatás – napirendi pont döntést igénylő ügyként történő tárgyalását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „A képviselő-testület 225/2014.(XI.27.) számú határozata 2./ pontjában foglaltaknak
megfelelő kimutatás” című előterjesztést a „Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő
ügyek” keretében tárgyalják meg.
Jelzi, hogy a 22./ - Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről –
napirendi pont esetében ugyancsak bizottsági javaslat született arról, hogy készüljön
előterjesztés, amit a döntést igénylő ügyek keretében vitassanak meg. Miután az
előterjesztésben nemcsak a tűzifához kapcsolódó tájékoztató szerepel, ezért javasolja, hagyják
meg a tájékoztatók között és a döntést igénylő ügyek keretében a tűzifával kapcsolatos
határozati javaslat elfogadása érdekében tárgyaljanak plusz egy napirendi pontot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a „Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről” című
előterjesztést a tájékoztatók között, míg a „Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló
szociális tűzifa mennyiség egy részének a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
Csoportja részére történő átadása” című előterjesztést a „Határozati javaslatot tartalmazó,
döntést igénylő ügyek” keretében tárgyalják meg.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontok „Egyéb ügyek” keretében kerüljenek megtárgyalásra:
- Villamos energia vásárlási szerződések jóváhagyása
- Előkészület legkésőbb márciusban várható KEOP pályázat benyújtására
A képviselő-testület napirendi pontokkal kapcsolatos döntéseit figyelembe véve javaslatot
tesz az ülés napirendjére.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(I.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Alpolgármester választás, eskütétel
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
6./ Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának első olvasatban történő megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2015. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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8./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
9./ Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A Zirc 162 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának Zirc Városi Önkormányzat javára
történő felajánlása Hoffmann Péter és Hoffmann Kristóf által
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ A Képviselő-testület 225/2014.(XI.27.) számú határozata 2./ pontjában foglaltaknak
megfelelő kimutatás
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló szociális tűzifa mennyiség egy részének a
Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportja részére történő átadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek
a/ Villamos energia vásárlási szerződések jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Előkészület legkésőbb márciusban várható KEOP pályázat benyújtására
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
17./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2014. évi beszámolója
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
12./ Pápai Gyöngyi zirci lakos lakáscsere kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
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13./ Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Alpolgármester választás, eskütétel
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
kötelezővé teszi, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert
válasszon. A képviselő-testület tagjai közül legalább egy alpolgármestert kell megválasztani.
Megjegyzi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése szerint társadalmi
megbízatású alpolgármestere van a városnak.
Említi, az alakuló ülésen már kísérletet tettek arra, hogy alpolgármestert válasszanak, de
akkor a képviselő-testület nem támogatta a polgármester személyi javaslatát. Azóta is
folytatott egyeztetéseket a képviselő-testület tagjaival tekintettel arra, hogy év végén változott
a jogszabály és a korábban összeférhetetlenség okán kizárt képviselőtársaik szintén
megbízhatók a feladat ellátásával. Gyakorlatilag a képviselő-testület minden tagja vállalhatná
a feladatot. A képviselő-testület 8 tagja közül négy úgy nyilatkozott, hogy nem, míg négy
képviselő vállalná a megbízatást. Közülük egy fő van, akit a képviselők közül többen a
legalkalmasabb jelöltnek tartanának. Tiszteletben tartja a képviselő-testület ezen tagjainak a
véleményét, azonban kéri, hogy tartsák tiszteletben az ő véleményét is, miszerint a képviselőtestületben nemcsak egy alkalmas személy van, s amikor a döntésüket meghozzák konkrétan
az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor a képviselő-testület arról dönt, hogy a polgármester
által előterjesztett személyt alkalmasnak tartja-e vagy sem a feladat ellátására. Az
előterjesztésből egyértelműen kitűnik, hogy Lingl Zoltán önkormányzati képviselőre tesz
javaslatot.
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Kifejti, hogy Lingl Zoltán 2006. óta képviselő-testületi tag, 2010. óta a Pénzügyi Ellenőrző és
Gazdasági Bizottság elnöke, a mostani ciklusban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke. Úgy
gondolja, felkészültsége, tájékozottsága nem kérdéses, s valószínűnek tartja, hogy senki nem
vitatkozik pozitív hozzáállásával kapcsolatban. Hozzáteszi, azon képviselők közé tartozik, aki
tevékenységét nem kizárólagosan a képviselői, illetve a testületi, bizottsági munkában fejti ki,
hanem képviselőként viselkedik a városi rendezvényeken is, igyekszik mindenhol megjelenni
és tájékozottnak lenni. Úgy véli – s valószínűnek tartja, hogy a legtöbb embernek hasonló
véleménye van –, együttműködésre kész, mindig a megoldásokat kereső emberről van szó, aki
a munkája során nemcsak képviselőként, hanem az iskola igazgatójaként ennek szellemében
jár el, s kíván eljárni a jövőben is.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a személyi javaslatát.
Már említette, hogy titkos szavazással kell a képviselő-testületnek a döntését meghoznia. A
Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
tagjai látják el a szavazatszámláló bizottság feladatát abban az esetben, ha határozatképesek.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül három képviselőtársuk jelen van, így a bizottság el
tudja látni ezt a feladatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester a titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el.
Szünet után
Dr. Horváth Sándor Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke tájékoztatása szerint a
titkos szavazás eredménye 8 érvényes szavazat, melyből 4 igen szavazat és 4 nem szavazat
volt. Ebből következően a képviselő-testület Lingl Zoltán képviselőt nem választotta meg az
alpolgármesteri tisztségre.

2./ Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a rendelet-tervezet, valamint a határozati
javaslat elfogadását. A bizottság kiegészítő határozati javaslatként javasolja, hogy készüljön
kimutatás az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság következő ülésére azokról az
önkormányzati rendeletekről, amelyek az elmúlt három éven belül nem kerültek módosításra,
illetve aktualitásukat vesztették.
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Ottó Péter polgármester a bizottság javaslatát befogadja, s ezzel kapcsolatban fogalmazza
meg az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen kimutatást
az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság soron következő ülésére azokról az önkormányzati
rendeletekről, amelyek az elmúlt három évben nem kerültek módosításra, illetve
aktualitásukat vesztették. Felelős: Sümegi Attila jegyző, Határidő: az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság február havi ülésének napja”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet
az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében
lefolytatandó felméréshez a kérdőívet állítsa össze az Emberi Kapcsolatok Bizottságának
véleményének kikérése mellett.
2./ Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében
lefolytatandó felmérést végezze el az 1./ pontban megjelölt kérdőív összeállítását
követően.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében végzett
felmérést követően a „Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának”
felülvizsgálatát készítse el.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Zirc Város
Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának” felülvizsgálatáról szóló előterjesztést
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2015. március 31.
2./ pont esetében: 2015. május 31.
3./ pont esetében: 2015. november 30.
4./ pont esetében: a képviselő-testület rendes december havi ülésének napja
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(I.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen kimutatást az
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság soron következő ülésére azokról az önkormányzati
rendeletekről, amelyek az elmúlt három évben nem kerültek módosításra, illetve
aktualitásukat vesztették.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság február havi ülésének napja

3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a
hivatal vizsgálja meg, az 1. melléklet függelékként alkalmazható-e.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő jelzi, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság kérte,
miszerint a februári rendes bizottsági ülésen kerüljön beterjesztésre a rendelet függelékeként
az a szabályozás, ami a kulturális tevékenységek végzésére alkalmas önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérbeadási rendjét rögzíti.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető elmondja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén
úgy hangzott el, hogy a szabályzatról készüljön tájékoztató a következő bizottsági ülésre, s ott
fog eldőlni, hogy a testületi ülésre beviszik-e a rendelet függelékeként.
Ottó Péter polgármester kérdezi, ez a rendelet-tervezet 1. mellékletére vonatkozik?
Horváth László képviselő megjegyzi, hogy két dologról beszélnek. Az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság javaslata gyakorlatilag az ármegállapítást tartalmazó melléklet
függelékként való csatolása a rendelethez. Ennek indoka, hogy egyrészt nem feltétlen kell
delegálni ezt a jogot a testülethez, hanem maradhat az intézménynél is, aki saját hatáskörben
megállapítja és a testület felé tájékoztatást ad. Az Emberi Kapcsolatok Bizottság viszont arról
döntött, hogy kerüljön be az is függelékként a rendelet mellé, ami a közösségi tereket
szabályozza a városban, s amelyek a kultúrához kapcsolhatók. Mielőtt ez bekerülne a rendelet
mellé, a bizottság megvizsgálja, hogy mi maradjon benne, s mi kerüljön ki belőle.
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Sümegi Attila jegyző a díjjal kapcsolatban jelzi, hogy azt csak rendeletben lehet szabályozni
vagy annak mellékleteként. A másik felvetésnek igazából nincs akadálya, hogy függelékben
kerüljenek felsorolásra a bérbe adható helyiségek.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök közbeveti, hogy nem a helyiségeket sorolná fel,
ugyanis a bizottsági ülésen azt az információt kapták, hogy van erre érvényes szabályzata az
önkormányzatnak, és az kerüljön be függelékként.
Kérdés
Vörös Kálmán képviselő kérdezi, a díj miért nem kerülhet be függelékként?
Sümegi Attila jegyző válasza szerint a jogszabály előírja, hogy rendeletben vagy annak
mellékleteként lehet díjat szerepeltetni.
Ottó Péter polgármester utal a rendelet-tervezet 1. mellékletére, melyben a városi könyvtár
térítési díjai szerepelnek. Ha jól érti, akkor az Emberi Kapcsolatok Bizottság azt javasolta,
hogy minden közművelődési tér használati lehetőségével kapcsolatos szabályozás kerüljön be
a rendeletbe. Javasolja, a képviselő-testület vegye tudomásul, hogy a könyvtár térítési díjait
mellékletben kell szerepeltetni, s fogadjanak el egy kiegészítő határozati javaslatot, mely
szerint a következő testületi ülésre vagy meghatározott határidőre módosítsák ezt a rendeletet
és akkor beemelik a mellékletébe a bizottság által javasolt tételeket is.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető megjegyzi, bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a
bizottság soron következő ülésére az önköltség számítási szabályzatot vigyék be
tájékoztatóként, amelyben szerepelnek a helyiségek bérbeadásának díjtételei. Amennyiben a
bizottság úgy ítéli meg, akkor az bekerül a rendelethez függelékként.
Lingl Zoltán képviselő egyetért az osztályvezető asszonnyal, mert abban maradtak, hogy
nézzék meg a szabályzatot, s ha úgy ítélik meg, akkor javasolják a függelékként való
beemelését.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015.(I.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a soron
következő rendes képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletének kiegészítésére
vonatkozóan, amely a városban létező közművelődési terek hasznosításával, bérbeadásával
kapcsolatos díjakat rendezi.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2015. február 26.

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás,
valamint a határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás, valamint a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a rendelet-módosítás, valamint a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
3/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(I.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VEB/004/1056/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal, és ennek megfelelően
módosítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendeletét.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

5./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy
a rendelet-tervezet egészüljön ki az alábbi szövegrésszel:
„Az önkormányzat különös esetben egyedi elbírálás keretében dönthet pályázat nélküli
bérbeadásról.”
A bizottság javasolja kiegészítő határozati javaslat elfogadását arról, hogy az egyéb
önkormányzati rendeletekben szabályozott bizottsági kompetenciák a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendelet legközelebb sorra kerülő módosításakor kerüljenek beépítésre a
bizottság feladatai közé.
Ottó Péter polgármester elmondja, a bizottsági üléseken elhangzott több észrevétel az
előterjesztés kapcsán, s annak érdekében, hogy teljes körűen figyelembe lehessen venni a
bizottsági, illetve képviselői javaslatokat, javasolja a határozati javaslat oly módon történő
módosítását, hogy a képviselő-testület bizottságai által javasolt módosításokkal módosított
rendelet-tervezetről tárgyaljanak, és mielőtt megküldésre kerül a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak, véleményezze az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság.
Sümegi Attila jegyző a javaslattal egyetért, azt elfogadja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a képviselő-testület bizottságai
által javasoltakkal módosított, a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
18/1993.((XII.13.) önkormányzati rendelet helyett újonnan alkotandó rendelet-tervezetben
foglaltakkal, és utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak történő megküldés előtt terjessze az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság elé véleményezésre.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet a Veszprém Megyei Kormányhivatal véleményének megérkezését követő,
soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2015. február 2.
2./ pont esetében: folyamatos

Ottó Péter polgármester a jegyzőtől kérdezi, hogy az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
kiegészítő határozati javaslatával egyetért-e?
Sümegi Attila jegyző kifejti, hogy jelen pillanatban a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló önkormányzati rendelet a bizottságok esetében minden átruházott hatáskörnél utal az
egyéb rendeletekben meghatározott hatáskörökre is. Felesleges az úgynevezett szakági és még
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletbe is beépíteni ugyanazokat az
átruházott hatásköröket.
Horváth László képviselő utal a bizottság javaslatára, mely szerint a legközelebbi rendelet
módosításkor kerüljenek beépítésre az egyéb önkormányzati rendeletekben szabályozott
bizottsági kompetenciák. Tehát, kodifikálni kell ezeket a dolgokat egymással. Említi, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzatban számos olyan dolog szerepel a bizottsági
kompetenciák között, amit más rendeletek is szabályoznak. Számos olyan dolog nem
szerepel, amit szabályoznak más rendeletek. A Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza mindazokat a kompetenciákat, amiket más rendeletek is tartalmaznak, így ebben
ellentmondás nincs.
Sümegi Attila jegyző hangsúlyozza, hogy az úgynevezett szakági rendeletekben
mindenképpen meg kell jelölni azt a hatáskört, amit a képviselő-testület átruház a bizottságra.
Nem látja értelmét, hogy ugyanezen hatásköröket a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló rendeletben is szerepeltessék.
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Horváth László képviselő kérdezi, miért ne?
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy teljesen felesleges két helyen szabályozni, mert ha
módosítani kell bármelyiket is, akkor nem elég egy rendeletet módosítani, minden esetben
mindegyikhez hozzá kell nyúlni.
Horváth László képviselő megértette, hogy jegyző úr nem fogadja el a bizottság javaslatát,
ezért indítványozza a szavazást.
Ottó Péter polgármester úgy véli, ha bármelyik rendelethez hozzá kell nyúlniuk, és például az
átruházott hatásköröket módosítják, akkor ezt a logikát követve a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendeletet is minden alkalommal módosítani kell, amennyiben azt tartják
szükségesnek, hogy itt is, ott is egyértelműen szabályozva legyen minden.
Érti a javaslat lényegét, hogy minden egy helyen fellelhető legyen, bárki számára könnyen
utolérhető, és látható, milyen átruházott hatáskörei vannak a bizottságoknak. Azonban ez
azzal jár együtt, hogy egy-egy szakági rendelet – melyben célszerűbb meghatározni a
hatásköröket – módosítása során a Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosítani kell.
Horváth László képviselő úgy gondolja, ha a bizottsági kompetenciák bekerülnek, és
egységesen szabályozásra kerülnek, s világosan látszik, hogy melyik bizottságnak milyen
átruházott hatáskörei vannak, és benn van a Szervezeti és Működési Szabályzatban, akkor
egyszerűbbé teszik a saját életüket.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015.(I.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság elnökét, hogy a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításakor kerüljenek beépítésre a
bizottság feladatai közé az egyéb önkormányzati rendeletekben szabályozott bizottsági
kompetenciák.
Felelős: Dr. Horváth Sándor bizottsági elnök
Határidő: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet soron következő módosítása

6./ Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának első olvasatban történő megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
A rendelet-tervezet 5. § (1) bekezdése kerüljön pontosításra.
Az 5. § (5) bekezdés utolsó sorában az (5) bekezdésre hivatkozás téves, helyesen (3)
bekezdést nem kell alkalmazni.
Az 5. § az alábbi (7) bekezdéssel egészüljön ki:
„(7) A nem pénzbeli támogatásokról pénzforgalmi kimutatást kell készíteni, amely mind a
támogató, mind a támogatott számára egyértelműsíti a támogatás pénzben kifejezett
mértékét.”
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő ismerteti az Emberi Kapcsolatok Bizottság
állásfoglalását, miszerint javasolja a határozati javaslat elfogadását. Ugyanakkor emlékezete
szerint történt egy olyan kiegészítés, hogy a pénzbeli beszámolón túl maximum két gépelt
oldalon szakmai beszámolót is nyújtsanak be év végén a támogatottak.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető jelzi, valóban határozat született arról, hogy
készüljön tájékoztató az Emberi Kapcsolatok Bizottság februári ülésére, amely tartalmazza a
2014. december 31-ig elszámolt pályázatok szakmai beszámolóját.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, nem kell, hogy ez a rendeletbe belekerüljön?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem, mert a bizottság saját hatáskörében kérte a
szakmai beszámolók megismerését.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy véli, bele kell kerülnie, mert ha nem veszik
figyelembe, akkor elfelejtődik.
Ottó Péter polgármester kéri, hogy egyértelmű
megfogalmazásra a viták elkerülése végett.

határozati

javaslatok

kerüljenek

Pill Eszter osztályvezető megjegyzi, nincs miről vitatkozni, mert a rendelet-tervezetben benne
van, hogy az adott számú mellékletei szerinti útmutató alapján részletes szakmai beszámolót
kell készíteni és benyújtani.
Ottó Péter polgármester úgy érzi, két dologról beszélnek. Előttük van egy rendelet-tervezet, s
a bizottságnak volt egy olyan döntése, hogy a 2014. évi támogatásokkal kapcsolatos
beszámolók kerüljenek beterjesztésre a bizottság következő ülésére.
Lingl Zoltán képviselő hangsúlyozza, ez egy bizottsági határozat, amely szerint a következő
bizottsági ülésen ott kell, hogy legyen a napirendi pontok között ez a tájékoztató. Ennek nem
a rendelet-tervezetbe kell bekerülnie.
Ottó Péter polgármester szerint ezzel gyakorlatilag feladatot kapott a hivatal, mert nem arról
szólt a javaslat, hogy a képviselő-testület elé kerüljön előterjesztésként.
Horváth László képviselő utal arra, miszerint az imént a képviselő-testület tudomásul vette az
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság azon tájékoztatóját, melyben kérte a jegyzőt, hogy
készítsen kimutatást a három évnél korábbi rendeletekről, s azt terjessze be a bizottság
következő ülésére. Amennyiben ezt a logikát követik, akkor ez is egy önmaguk számára
alkotott határozat. Tehát, logikailag nem kellett volna felolvasni, de miután ezen ügy kapcsán
tárgyalták meg, ezért értelemszerűen ismertették a képviselő-testület többi tagjával.
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Az Emberi Kapcsolatok Bizottság hozott egy határozatot az előterjesztéssel kapcsolatban,
ezért az elnök asszony joggal várja el, hogy legyen számára egyértelmű és arról nyújtson
tájékoztatást a képviselő-testület többi tagja számára, mert hozzá tartozik e téma
tárgyalásához. Úgy véli, ez teljesen egyértelmű.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nem feltétlen egyértelmű, mert az említett előző
napirendi pont kapcsán úgy szerepelt, hogy „javasolja a bizottság”. Tehát, nem utasított senkit
sem. Amennyiben a bizottság utasítja adott esetben a jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést,
akkor azt kötelessége elkészíteni a következő bizottsági ülésre. Miután az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság döntése úgy szerepel, hogy a „bizottság javasolja” – ami ilyen
szempontból megfoghatatlan –, ezért a képviselő-testület egyértelművé tette a helyzetet, és a
bizottság ülésére a jegyzőnek el kell készítenie a kimutatást.
Kérdezi, mi a konkrét javaslat, ami kerüljön be a rendelet-tervezetbe? Az osztályvezető
elmondta, a rendelet-tervezetben benne van, hogy minden évben szakmai beszámolót is kell
készíteniük a támogatottaknak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő utal a rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdésére, mely
szerint az elszámolásnak szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia, amit 1
példányban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályához kell benyújtani. A
bizottság kérése az volt, hogy ezt szeretnék látni és véleményezni.
Ottó Péter polgármester értelmezése szerint azzal egészüljön ki a szabályozás, hogy a
Pénzügyi Osztályra eljuttatott szakmai beszámoló kerüljön az Emberi Kapcsolatok Bizottság
soron következő ülésére előterjesztésként.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő ezzel így egyetért.
Ottó Péter polgármester a javaslatot befogadja, s ezzel kiegészítésre kerül a rendelet-tervezet.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy
a rendelet-tervezet 5. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészüljön ki:
„(7) A nem pénzbeli támogatásokról pénzforgalmi kimutatást kell készíteni, amely mind a
támogató, mind a támogatott számára egyértelműsíti a támogatás pénzben kifejezett
mértékét.”
Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság javaslatait ugyancsak befogadja.
Utal a rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdésére, melyben szerepel a „Képviselői Alap”, ami
megfoghatatlannak tűnik. Kérdezi, ha a rendelet-tervezetet elfogadják, akkor létre kell hozni a
képviselői alapot?
Pill Eszter osztályvezető úgy gondolja, célszerű képviselői alapot létrehozni függetlenül attól,
hogy az a rendeleti szabályozás hiányzik, ami a képviselői tiszteletdíjak mértékéről
rendelkezik, mivel bármikor születhet arról döntés. Ha nincs egy alap, aminek a terhére ezt
meg lehet valósítani, akkor a költségvetésben nincs forrása.
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Ottó Péter polgármester számára olyan szempontból volt ez kérdés, hogy a képviselői alap
fogalomköre alatt mit értenek: a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak terhére teljesített
támogatásokat, vagy költségvetési rendelet szintjén létrehoznak ténylegesen egy képviselői
alapot.
Pill Eszter osztályvezető a bruttó tiszteletdíj és annak járulékai összegének erejéig gondolt
egy képviselői alapra, amiből kifizetésre kerül a képviselői tiszteletdíj, illetve a korábbi
hagyományoknak megfelelően arról le is lehet mondani.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a költségvetési rendelet-tervezet vitája során úgyis
körvonalazódik, hogy mivel számolnak 2015. évben. Annak figyelembevételével a fogalom
pontos meghatározását szerepeltetni kellene majd a rendelet-tervezetben, hogy mit értenek a
képviselői alap alatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott
támogatások szabályozásáról szóló, az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezet tartalmával egyetért.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi
ülésre az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló rendelet
megalkotása érdekében készítsen előterjesztést.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése

7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2015. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását. A bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft. városgazdálkodási vállalattá történő átszervezés előkészületeinek
megkezdését.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos”
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a szerződés-tervezet
1.10.3. pontjának alábbi módosításával:
„1.10.3. A zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladat
ellátási helyeire járó két évfolyam tekintetében a tanulók heti egy tanórában történő
úszásoktatása”
A bizottság javasolja az alábbi kiegészítő határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft. városgazdálkodási vállalattá történő átszervezés
előkészületeinek megkezdését.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2015. május 28-i ülésére készüljön
hatástanulmány az átszervezés lehetséges módjairól, hatásairól.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont tekintetében: azonnal
2./ pont tekintetében: 2015. május 28.”
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
Közhasznúsági Szerződés tervezet „1.4. Hó eltakarítás” és „1.5. Fűnyírás, zöldfelület
gondozás” pontjába kerüljön bele a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A bizottság javasolja az alábbi kiegészítő határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft. városgazdálkodási vállalattá történő átszervezés
előkészületeinek megkezdését.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2015. május 28-i ülésére készüljön
hatástanulmány az átszervezés lehetséges módjairól, hatásairól.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont tekintetében: azonnal
2./ pont tekintetében: 2015. május 28.”
Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság kiegészítő határozati javaslatát, illetve a szerződés-tervezet
módosítására és kiegészítésére vonatkozó bizottsági javaslatokat befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. 2015. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft. városgazdálkodási vállalattá történő átszervezés
előkészületeinek megkezdését.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2015. május 28-i ülésére készüljön
hatástanulmány az átszervezés lehetséges módjairól, hatásairól.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2015. május 28.

8./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A bizottság
javasolja, hogy a költségvetési lehetőségek figyelembevételével a középiskolai tanulmányi
ösztöndíj 2014/2015. tanév II. félévétől 6.000,- Ft/fő/hónap összegben kerüljön
meghatározásra.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A bizottság
javasolja, hogy a költségvetési lehetőségek figyelembevételével a középiskolai tanulmányi
ösztöndíj 2014/2015. tanév II. félévétől 6.000,- Ft/fő/hó összegben kerüljön meghatározásra.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Emberi Kapcsolatok Bizottság
javaslata alapján megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:

20
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetének előkészítése során
gondoskodjon a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíjak 2014/2015. tanév II. félévétől
6.000,- Ft/fő/hó összegben történő betervezéséről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2015. I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2015. január 31.
2./ pontban: 2015. március 15. és a pályázati kiírás szerint

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015.(I.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetének előkészítése során gondoskodjon a Zirc
város középiskolai tanulmányi ösztöndíjak 2014/2015. tanév II. félévétől 6.000,- Ft/fő/hó
összegben történő betervezéséről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
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9./ Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja Zirc város
közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem javasolja Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester elmondja, a tervezők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a
képviselő-testület ülésén. Szerencsés lett volna, ha a bizottsági üléseken felmerült kérdésekre
esetleg tudnak válaszolni.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint a bizottsági üléseken megállapították, hogy ez az
anyag nem éri el a koncepció színvonalát. Számos érv merült fel, amit a bizottsági
jegyzőkönyvekből nyomon lehet követni. Úgy gondolják, dolgozzon még egy kicsit a tervező,
s amennyiben erre nem hajlandó, akkor meg kell keresni annak a módját, hogyan lehet ebből
egyáltalán koncepciót készíteni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 tartózkodással nem fogadta el Zirc város
közlekedésfejlesztési koncepcióját.

10./ A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Kapcsolatok Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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
15/2015.(I.29.) határozata
a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Antal 8414 Olaszfalu, Kálvária köz
3. szám alatti lakosnak a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány kuratóriumi tagságáról való
lemondását elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködést határozza el, és az alapító okiratának módosító okiratát – 2015. február
1-jei hatállyal – az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2015. február 1-jei hatállyal az előterjesztés
2. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány részére
kiadja.
5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
nyilvántartási adatok átvezetése okán – a változásbejegyzési kérelmet és mellékleteit – a
Veszprémi Törvényszék felé megküldje.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az okiratban
esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: azonnal
4./, 5./ és 6./ pontok esetében: 2015. február 10.

11./ A Zirc 162 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának Zirc Városi Önkormányzat javára
történő felajánlása Hoffmann Péter és Hoffmann Kristóf által
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, képviselőtársai kézhez kaptak egy kiegészítést, amely arra
a kérdésre is választ ad, hogy az előterjesztésben szereplő és jelzett megkeresések kapcsán a
többi tulajdonostárs hogyan nyilatkozott. Javasolja, hogy az egységes önkormányzati
tulajdonba kerülés érdekében fogadják el a tulajdonosok ajánlatát.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés
Ottó Péter polgármester a Városüzemeltetési Osztály vezetőjétől kérdezi, a hasonló fekvésű
önkormányzati ingatlant milyen négyzetméter áron tudták értékesíteni?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy 840,- Ft/m2 áron értékesítették. Hozzáteszi, hogy a
fele tulajdonrésszel rendelkező személy ajánlata 147,- Ft/m2 árra jön ki.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hoffmann Kristóf és Hoffmann
Péter felajánlását, miszerint a Zirc belterület 162 hrsz-ú ingatlanban lévő résztulajdonukat
Zirc Városi Önkormányzat részére ajándékba adják azzal, hogy az ajándékozással
kapcsolatban felmerülő költségeket Zirc Városi Önkormányzat vállalja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Rémai István eladási ajánlatát a
Zirc belterület 162 hrsz-ú ingatlanban lévő résztulajdonára. Az adásvétellel kapcsolatban
felmerülő költségeket Zirc Városi Önkormányzat vállalja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Fekete Krisztina eladási ajánlatát
a Zirc belterület 162 hrsz-ú ingatlanban lévő résztulajdonára. Az adásvétellel kapcsolatban
felmerülő költségeket Zirc Városi Önkormányzat vállalja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy döntéséről
értesítse az 1./, 2./ és 3./ pontban megnevezett személyeket.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
ajándékozási és adásvételi szerződések megkötésére, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási
átvezettetésére, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2015. február 15.
5./ pont esetében: folyamatos

14./ A Képviselő-testület 225/2014.(XI.27.) számú határozata 2./ pontjában foglaltaknak
megfelelő kimutatás
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Gazdasági, Turisztikai
tudomásulvételét.

és

Környezetvédelmi

Bizottság

javasolja

a

tájékoztató

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy a tájékoztató helyett készüljön előterjesztés az
alábbi határozati javaslattal:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2015. június 30-ig
térítésmentesen biztosítja a 12 év alatti zirci oktatási és nevelési intézményekbe járó
tanulók/gyermekek – kötelező tanrenden kívüli – uszodahasználatát.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
A bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2015. június 30-ig
térítésmentesen biztosítja a zirci oktatási és nevelési intézményekbe járó vagy zirci lakosú 14
év alatti gyermekek – kötelező tanrenden kívüli – uszodahasználatát.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja, hogy a tájékoztató helyett készüljön
előterjesztés az alábbi határozati javaslattal:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2015. június 30-ig
térítésmentesen biztosítja a 12 év alatti zirci oktatási és nevelési intézményekbe járó
tanulók/gyermekek – kötelező tanrenden kívüli – uszodahasználatát. Ezt a kezdeményezést
kiterjeszti az oktatási és nevelési intézmények tagintézményeire is.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a hivatal munkatársai által összeállított előterjesztés
a bizottsági véleményeket figyelembe véve négy határozati javaslatot tartalmaz. Javasolja
elfogadásra a „D” határozati javaslatot, melynek 2./ pontját az alábbiak szerint kiegészíti:
„A képviselő-testület elhatározza, hogy 2015. június 30-ig térítésmentesen biztosítja a 12 év
alatti zirci lakóhellyel rendelkező gyermekek/tanulók uszodahasználatát a szervezett
foglalkozásokon kívüli időszakokban.”
Lingl Zoltán képviselő jelzi, annak érdekében, hogy ne terheljék feleslegesen az uszodát arról
beszélgettek, miszerint elegendő lenne a zirci lakcímkártya vagy az általános iskolai
diákigazolvány a térítésmentes uszodahasználathoz.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő hozzáteszi, arról is szó volt, hogy a korcsoportra
vonatkozóan ne életkor legyen, hanem az igények felmérése miatt április 1-jéig kaphassanak
kedvezményt az óvodások és az alsó tagozatosok, s amennyiben a kapacitás megengedi, akkor
ezt gondolják át március végén, április elején és bővítsék ki a felső tagozatosokra is.
Lingl Zoltán képviselő az elhangzottaknak megfelelően ismerteti a „D” határozati javaslat 2./
pontját, miszerint a képviselő-testület elhatározza, hogy 2015. április 30-ig a szervezett
foglalkozásokon kívüli időszakokban térítésmentesen biztosítja az óvodások és alsó
tagozatosok számára zirci lakcímkártyával vagy a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános iskolai diákigazolvánnyal való uszodahasználatot.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az óvodai nevelésben és
az általános iskolai oktatásban résztvevő gyermekek/tanulók úszásoktatásához kapcsolódó
– KLIK finanszírozáson felüli, az általa fizetett térítési díj figyelembevételével számított –
2014. szeptember 1. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozó kiadásokról
készült kimutatást.
2./ A Képviselő-testület elhatározza, hogy 2015. április 30-ig a szervezett foglalkozásokon
kívüli időszakokban térítésmentesen biztosítja az óvodások és alsó tagozatosok számára
zirci lakcímkártyával vagy a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános iskolai diákigazolvánnyal való uszodahasználatot.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban megfogalmazottak
megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

15./ Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló szociális tűzifa mennyiség egy részének a
Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportja részére történő átadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy a tájékoztató helyett készüljön előterjesztés az
alábbi határozati javaslattal:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. telephelyének udvarán lévő önkormányzati tulajdonú – az önkormányzat
részére szükséges mennyiségen felüli – tűzifát a Zirci Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus
Karitász Csoportjának ajánlja fel további rászorulók megsegítése érdekében.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”

Ottó Péter polgármester említi, hogy az előterjesztés határozati javaslata a bizottság
javaslatával összhangban fogalmazódott meg.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. Zirc, Alkotmány u. 5. szám alatti telephelyének udvarán lévő
önkormányzati tulajdonú – az önkormányzat részére szükséges mennyiségen felüli –
tűzifát a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportjának ajánlja fel
további rászorulók megsegítése érdekében.
2. / Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a fa
átadás-átvétel ügyében szíveskedjék eljárni.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

16./ Egyéb ügyek
a/ Villamos energia vásárlási szerződések jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy a hivatal testületi ülésig szerezzen be árajánlatot
az EON ajánlati ára csökkentése érdekében.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, s
javasolja, hogy a hivatal testületi ülésig szerezzen be árajánlatot az EON ajánlati ára
csökkentése érdekében.
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, hogy ajánlat érkezett még az MVM Partner Zrt-től is,
illetve újabb tárgyalást folytattak az EON Energiakereskedelmi Kft-vel, aki az ajánlati árát 1,Ft-tal mérsékelte.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, gyakorlatilag a határozati javaslat arról szól, hogy az
EON Energiakereskedelmi Kft-vel kössenek szerződést tekintettel arra, hogy február végétől
lehetne új szerződést kötni, s az 5 filléres különbözet a másik cég javára, ami az első két
hónap többletköltsége okán messze nem térül meg az év hátralévő részében.
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Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő utal arra, miszerint bizottsági üléseken kiderült, hogy a szerződés
december 31-én lejárt. Kéri, hogy máskor ilyen hibát ne kövessenek el, mert ezt az ajánlatot
már tavaly október-november hónapban be kellett volna kérni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EON Energiakereskedelmi Kft. ajánlatát
a Zirc városi közvilágítás vonatkozásában nettó 13,89 Ft/kWh összeggel, illetve a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, és a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola fogyasztási
helyeinek villamos energia fogyasztására vonatkozóan nettó 17,85 Ft/kWh összeggel
2015. évre (január 1 – december 31. időszakra) elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a villamos
energia vásárlási szerződések aláírására.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit, hogy a
szolgáltatóval a szerződést kössék meg. Utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltató által
megküldött szerződés-tervezetet az érintett intézmények részére küldje meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: 2015. január 30.

b/ Előkészület legkésőbb márciusban várható KEOP pályázat benyújtására
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Horváth László képviselő, gazdasági tanácsnok ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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
20/2015.(I.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületeire,
valamint a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi
téri épületeire haladéktalanul készítesse el a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2014-4.10.0/F (Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával) pályázat beadását megalapozó tervezési
dokumentumokat.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díjnak megfelelő összeget a
2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződések aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

17./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2014. évi beszámolója
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester utal a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nemleges állásfoglalására, amely
a bizottság elnökének tájékoztatása szerint a tájékoztató utolsó soraival kapcsolatos. Elnök
úrral már tisztázták a dolgot és a társulás képviselőjétől megerősítést kért arra vonatkozóan,
hogy a tájékoztató utolsó sorait jól gondolja-e. Az utolsó sorok lényege, hogy gyakorlatilag a
rezsicsökkentés kapcsán az üzemeltető társaság bevétele a pályázat elkészítése során tervezett
összeghez képest jelentősen kisebb. Az előterjesztésben szerepel, hogy 35 %-kal alacsonyabb
bevételt tesz lehetővé. Megjegyzi, hogy Zircen ennél jelentősebb mértékben olcsóbb a
hulladékszállítás díja tekintettel a korábbi helyi vállalkozóval kötött közszolgáltatási
szerződés kedvező díjtételére, amelyre vissza kellett állnia a szolgáltató társaságnak a
jogszabályváltozás következtében. Ez eredményezi a társulás szintjén a 635 millió forintos
bevételkiesést, amiből a minisztérium bruttó 262 millió forintos kompenzációt biztosított, de
még így is 400 millió forint az a bevételkiesés, ami a társaságot terheli.
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Ennek következtében a társaság nem tudott eleget tenni a társulás irányába fennálló
kötelezettségének, amely a működtetésre átvett vagyonnal kapcsolatos bérleti díj fizetési
kötelezettség. Miután a társulás e bevétele elmaradt, ezért nem tudott teljesíteni a
királyszentistváni létesítmény környezetében lévő öt önkormányzat irányába, akikkel annak
idején szerződést kötöttek a megnövekvő környezeti terhelések kompenzálására, és amire
évente meghatározott összegben jogosultak. Tehát, a tájékoztató utolsó pár sora erről szól, s
nem olyan kötelezettségekről, amelyeket a társulás tagönkormányzatai valamikor teljesítettek
vagy sem.
Lingl Zoltán képviselő úgy véli, így már érthető, hogy miről szól az utolsó néhány mondat.
Kéri, a társulás felé küldjenek valamilyen jelzést, hogy ha máskor ilyen horderejű dolgot
leírnak, akkor némi háttér információt az érthetőség kedvéért tegyenek mellé.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint azok számára, akik benne vannak a társulásban és
napi szinten foglalkoznak e kérdésekkel, egyértelmű ez a tájékoztató. Bizonyára más
képviselő-testületek esetében is jelenthetett problémát az utolsó bekezdés értelmezése.
Horváth László képviselő javasolja, továbbra se fogadják el a tájékoztatót, ugyanis nem tudja,
hogy a társulási tagokra ez majd milyen kötelezettséget fog róni, mivel kötelezettségmulasztás
van a települések irányába, amit a 400 millió forint bevételkiesés okozott. Kéri, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint járjanak el, mert amennyiben nem fogadják el a
tájékoztatót, akkor azt egy bizottság megvizsgálja, s ha a vizsgálat eredményeként javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra, akkor fogadják el. Amennyiben a bizottság nem javasolja
elfogadásra, akkor nézzenek utána, hogy Zirc városát ez milyen mélyen érinti.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, hogy a társult önkormányzatokkal kapcsolatban
egyelőre kötelezettség nem jelenik meg. Az említett 400 millió forint bevételkiesés jelentős
része amortizációs és újratermelést teremtő forrás, amit a társulásnak azért kellene
folyamatosan felhalmoznia, hogy majd évek múlva ne kelljen ismét jelentős forrást igénybe
venni annak érdekében, hogy a már felhasznált kapacitások mellett újabb területek kerüljenek
adott esetben hulladék-elhelyezés céljából kialakításra. Az uniós pályázattal kapcsolatos
kötelezettség, hogy a szolgáltatásnak a díj által érvényesíteni kell a mindenkori újrateremtés
költségét, ami a társulás és az üzemeltető gazdasági társaság között meghatározott bérleti díj
formájában kerül át a társulás számlájára, s ez nem történt meg. Említi, hogy a települések
irányába az éves kompenzáció összege 34 millió forint.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2014. évi beszámolóját tudomásul veszi.
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18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Emberi Kapcsolatok Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 35 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

