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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28-án 18,20 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán,
Nemes István, Vörös Kálmán képviselők (9 fő)
- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Tóth Gábor Zirci Rendőrőrs parancsnoka
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatója
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Várszegi Bernadett településfejlesztési és építésügyi ügyintéző
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Dr. Árpásy Tamás Zirci Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese

- a sajtó képviseletében: Kutasi Zsófia (NAPLÓ)
Földesi Gábor (NAPLÓ)
- valamint megjelent még 2 fő érdeklődő állampolgár

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd megjegyzi, hogy a
bizottsági javaslatokat figyelembe véve a 6./ – A város arculatának megfelelő utcanév táblák
kihelyezése, a városban található információs táblák, felületek egységesítése – napirendi pont
visszavonásra kerül, így azt nem tárgyalják.
Kérdés nem hangzik el.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő, bizottsági elnök jelzi, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos
előterjesztést vegyék le a napirendről.
A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatát,
mely szerint a „Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás” című napirendi pont kerüljön le a
napirendről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
- Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntés
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(I.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2016. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
5./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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6./ Önkormányzati szinten az összes alkalmazott esetében arányos béremelés lehetőségének
megvizsgálása a 2016. évi költségvetés tervezésének folyamatában
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások, valamint
a zöldfelület-növelés kérdésének megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés megvitatása
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
9./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 31. számú módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása a Kubinyi-program keretében a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház új kiállítására
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Pályázatok előkészítése a 2014-2020 EU forrásokra
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Pályázat kiírása lakások értékesítésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz
közbeszerzési tanácsadó megbízása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./

Nagy Jánosné lakásbérleti jogviszonyának
megszüntetéséről szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

közös

megegyezéssel

történő

15./ Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zirc
Alkotmány u. 16. konyha-étterem légtechnikai berendezés javítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Mészely Attila a Zirc 0215/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti ügye
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Egyéb ügyek
a/ Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
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III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
19./ Tájékoztató Zirc közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, figyelembe véve a
megvalósított kamerarendszereket, egyéb közösségi és lakossági biztonsági
beruházásokat, valamint a vagyonelleni bűncselekmények áldozatává váló személyek
jogszerű védekezési lehetőségeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató a Magas–Bakony TDM Nonprofit Kft. elmúlt félévben végzett munkájáról
Előadó: Varga-Halmosi Eszter ügyvezető
21./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Vörös Kálmán bizottsági elnök

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg az
„Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntés” című napirendi pontot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(I.28.) határozata
„Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntés”
című 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 az
„Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntés” című napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása az Önkormányzat üzleti érdekét sértené, tekintettel arra,
hogy amennyiben az Önkormányzat - az előterjesztésben szereplő - nyilvános pályázatban
való részvételének szándéka nyilvánosságra kerülne, és ezen információ az ingatlanok vételi
árát – valószínűleg – felfelé mozdítaná el, ezzel pedig anyagi hátrányba kerülhetne az
Önkormányzat.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Ottó Péter polgármester a meghívottak idejére való tekintettel javasolja, hogy a zárt ülés
napirendi pontját a nyílt ülést követően vitassák meg. A tájékoztatók közül első napirendi
pontként tárgyalják meg a Zirci Rendőrőrs parancsnokának tájékoztatóját.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
19./ Tájékoztató Zirc közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, figyelembe véve a
megvalósított kamerarendszereket, egyéb közösségi és lakossági biztonsági
beruházásokat, valamint a vagyonelleni bűncselekmények áldozatává váló személyek
jogszerű védekezési lehetőségeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Tóth Gábor őrsparancsnok köszönti a testületi ülés résztvevőit, majd elmondja, azok a célok
és dolgok, melyek az előterjesztés címében megfogalmazásra kerültek nemcsak Zirc város,
hanem minden település közrendjét és közbiztonságát előmozdítják. Az elmúlt időszakban
láthatták azt az építkezést, és átalakulást, melynek következtében kiépítésre kerültek Zirc
városában kamerák. Országosan látják azt, hogy azokon a településeken, ahol
kamerarendszerek kerültek kiépítésre csökkent a bűncselekmények száma. A kamerák jól
látható helyen történő megjelölése érdekében a „Kamerával megfigyelt terület” feliratú táblát
ki kell helyezni, amit a bűnelkövetők is látnak, s ezeken a területeken jelentős
bűncselekményszám-csökkenés tapasztalható. E kamerák felvételeit a rendőrség használhatja
fel olyan esetekben, amikor bűncselekmény vagy szabálysértés bizonyítása érdekében
szükséges. Nemcsak a településeken kihelyezett kamerák, hanem ipartelepeken, sőt a
magánházakon elhelyezett kamerák felvételeit is használják. Amennyiben üzletben történik a
szabálysértési bűncselekmény, úgy értelemszerűen az üzletben elhelyezett kamerák felvételei
kerülnek lefoglalásra, amelyek a bizonyítási eljárást teszik egyszerűbbé. Látják azt, hogy
egyre jobb rendszerek épülnek ki, amelyekből egyre jobb adatokat és információkat lehet
kinyerni. Bízik benne, hogy Zirc város vonatkozásában szintén az a kedvező kép lesz majd
látható, hogy a kamerarendszer kiépülésével tovább csökken a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma is. Mondja ezt azért, mert az elmúlt években folyamatosan épül,
szépül a város, átépítésre került a Rákóczi tér, s olyan értékek kerültek elhelyezésre a
közterületeken, amit mindenkinek érdeke megóvni akár a közterületi jelenlét biztosításával,
akár a kamerarendszer kiépítésével. Úgy véli, ez is visszatartó erő lesz majd, s az értékek meg
fognak maradni olyan állapotukban, mint ahogy azok építésre kerültek. Azonban el kell
mondani, hogy mindent a kamera sem láthat, s biztos lesznek olyan személyek, akiknek a
szubjektív biztonságérzete az által csökkeni fog, hogy sérelmükre szabálysértési
bűncselekményt követnek el. Itt lép be az áldozatvédelem, ugyanis a rendőrség a feljelentés
felvételekor áldozatvédelmi igazolást ad ki, amit Veszprémben lehet érvényesíteni. Erre
vonatkozóan a szükséges tájékoztatást minden esetben megadják. Az áldozatvédelmi hatóság
jogosult arra, hogy a kárt enyhítse, s úgy gondolja, ezzel kell is élni.
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Sajnos negatív példát is tapasztaltak, mert vannak olyan személyek, akik ezzel megpróbálnak
visszaélni, hogy az ország különböző pontjain sérelmükre bűncselekményt követnek el és
bejelentik az áldozatvédelmi igényüket. Tapasztalják, hogy a lakosság szubjektív
biztonságérzetének megszilárdítása érdekében elrendelt ellenőrzések beváltották a hozzáfűzött
reményeket, a közterületi bűncselekmények száma csökkent a Veszprémi Rendőrkapitányság
illetékességi területén. Említi, hogy most lesznek meg azok az adatok, melyek alapján a
képviselő-testület elé kerülő beszámolót el tudják készíteni. Reméli, hogy ezt a képet akár a
polgárőrség hathatósabb bevonásával, akár a kiépült kamerarendszerrel fenn tudják tartani, s
még kevesebb zirci vagy Zirc környéki lakos válik bűncselekmény áldozatává. Úgy gondolja,
ez is egy előrelépés, s bízik benne, hogy meg fogja hozni ez a befektetés a hozzáfűzött
reményeket, ha nem is rövidtávon, de úgy véli, észrevehetően csökkenni fog a városban a
bűncselekménye száma.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, egy sértettnek mi áll a rendelkezésére legálisan, jogosultan
ahhoz, hogy magát vagy a tulajdonát – értékeit, családját – meg tudja védeni? Tudja, hogy a
tájékoztató említi az arányos dolgot, de mi történik akkor, ha fél attól, hogy betörnek és az
ágya mellett ott van egy ásó, ugyanakkor valaki bemegy a lakásába egy pajszerrel? Felveti,
melyik az arányos, ki üt először? Személy szerint ő, mert megijedt és fejbe vágja az ásóval az
illetőt? Tehát, ebben az esetben bűnös? Esetleg az illető üt először a pajszerrel, de visszavág
az ásóval, ha tud.
Ugyancsak példaként említi, hogy van egy kutyája, aki harap. Amennyiben házon belül az
illetőt egy kicsit megharapja, akkor azért ki a felelős? Köteles-e kiírni, hogy harapós a kutyája
vagy vessen magára, aki bejön az engedélye nélkül? Miért kockáztatott?
A modern technikai eszközöket illetően utal a gázriasztó pisztolyra – amibe gumilövedéket is
lehet tenni –, amit tudomása szerint otthon használhat, közterületen már nem, s 18 év felett
engedéllyel lehet használni. Ott a gázspray, amire most már kitalálták azt az anyagot, amivel a
hatását hatástalanítani lehet, ezért a paprikasprayt ajánlják helyette, ami állítólag lényegesen
hatékonyabb. Kérdezi, ezeket használhatja-e? Hangsúlyozza, nem rendelkezik ezekkel a
dolgokkal, de a statisztikák azt mutatják, hogy a 18 és 60 év közötti korosztály az, aki
hathatósan és erőteljesen érdeklődik az ilyen önvédelmi dolgok iránt.
Kérdezi, mi erről a rendőrség véleménye? Mi az, amit legálisan és jogosultan használhat?
Tóth Gábor őrsparancsnok válasza szerint az új Bűntető törvénykönyv módosításában benne
van a jogos védelem, s konkrétan leírja azokat az eseteket, hogy mi minősül jogos védelmi
helyzetnek. Személy szerint azt szokta mondani, hogy az erőszak csak erőszakot szül.
Például, ha valakinek van egy gumilövedékkel ellátott riasztó pisztolya, s azt előveszi és
elkezdi lobogtatni, hogy nála fegyver van, lehet, hogy egy elkövető éles fegyvert vesz elő és
koppanás nélkül átmegy a kilőtt golyó az emberen. Az a meglátása, hogy semmiféleképpen se
vegyék fel a harcot egy elkövetővel szemben még akkor sem, ha a magántulajdonban kíván
kárt tenni, mert nem tudhatják, milyen ellenállásban fog ez kicsúcsosodni, s hiába biztosít a
jogalkotó jogos védelmi helyzetben védelmi lehetőséget.
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Ha egy idős hölgyhöz bemegy egy fiatal elkövető, s egy husánggal megpróbálja leütni, de az
elkövető kiveszi a kezéből és agyonüti, akkor hiába volt a jogos védelmi helyzet. Elmondja,
több településen voltak már komplett bűnmegelőzési előadásokkal, ahol felhívták főleg az
idősek, egyedülállók figyelmét arra, hogy miképp válhatnak bűncselekmény áldozatává.
Amennyiben a városban ezt meg tudják szervezni, akkor nagyon szívesen eljönnek
kollégákkal Veszprémből és tartanak egy felvilágosító, tájékoztató előadást, ami nem 10-20
perc, hanem akár másfél-két óra is lehet, attól függ, hogy mennyi kérdés, információ merül
fel. Utal arra, hogy kb. két évvel ezelőtt megpróbáltak vagyonvédelmi céggel közösen a
városi könyvtárban egy bűnmegelőzési figyelemfelhívó előadást tartani, ahol összesen két
érdeklődő volt jelen. Az előadáson beszéltek azokról a technikai eszközökről, amiket
magánházakba lehet telepíteni, a kameráktól kezdve a riasztón keresztül mindenről
tájékoztatást adtak. Úgy gondolja, újra megpróbálhatják ezt és bízik benne, hogy több
érdeklődő lesz jelen.
Kitér arra, ha kutya van a házban vagy az udvarban, akkor azt mindenféleképpen jelezni kell.
Ebben az esetben, ha valaki bemegy az ingatlan területére, akkor vessen magára.
Továbbra is azt tudja mondani, hogy erőszak csak erőszakot szül. Tehát, nem biztos, hogy
célszerű felvenni egy elkövetővel szemben a kesztyűt.
Varga Gábor zirci lakos véleménye szerint mindenképpen fontos a megelőzés, és pozitív,
hogy a kamerák is léteznek. Azonban a végrehajtó állomány bővítése szükséges lenne, mert a
rendőrség katasztrofális emberhiánnyal küszködik. Kérdezi, Zircen jelenleg elég-e az a
végrehajtó állomány, aki a szolgálati szabályzat és a jogszabály szerint biztonságosan el tudja
látni a szolgálatot?
Tóth Gábor őrsparancsnok úgy gondolja, eddig is, és ezen túl is mindent megtesznek azért,
hogy Zircen és a környező településeken a közrend és a közbiztonság fenntartása
megtörténjen. Már korábban is több alkalommal elmondta, hogy az országos főkapitány
fenntartotta a 19 megyére kiterjedő intézkedését, amellyel a közterületi jelenlétet fokozták, s
két-háromnaponta a körzeti megbízottakon vagy a járőrökön felül megjelentek egy-egy
településen. Úgy gondolja, ezt fenn tudják és fenn is fogják tartani. Megjegyzi, hogy
számtalan esetben kaptak megerősítő erőt a Veszprémi Rendőrkapitányság különböző
osztályaitól, sőt a megyétől is több alkalommal jöttek megerősítő erők, akik akár Zircen, akár
a Zirci Rendőrőrs illetékességi területén teljesítettek szolgálatot.
Ottó Péter polgármester elmondja, amikor az előterjesztés elkészítésére vonatkozó javaslat
megfogalmazódott valamelyik bizottsági ülésen, akkor annak apropója volt az is, hogy az
elmúlt évben elég sok betörés történt Zirc városában. Kérdezi, ezzel kapcsolatban van valami
fejlemény? Van-e olyan dolog, amiről be lehet számolni?
Tóth Gábor őrsparancsok válasza, hogy december 7-től kezdve nem volt bűncselekmény.
Valóban igaz, hogy előző évben emlékezete szerint tíz ilyen jellegű bűncselekményt követtek
el, s tavalyelőtt ötöt. Tehát, öttel több bűncselekményről tudnak e tekintetben a statisztikai
számok alapján beszélni. Mindezek mellett látják azt, hogy az összes bűncselekmény száma
csökkent. A Veszprémi Rendőrkapitányság összefogta a vagyonelleni bűncselekmények
nyomozását, mert nemcsak Zirc városában, hanem Veszprémben és a környékbeli kis
településeken is előfordultak ilyen elkövetési módszerek. Ugyanakkor kaptak jelzéseket
Komáromból, Győrből. Tehát, ha nem is a városban, a várost körülvevő kis településeken
követnek el bűncselekményeket. Ezzel kapcsolatban egy budapesti, egy kaposvári, egy
keszthelyi és egy Tapolca környéki brigádot már elfogtak. Jelenleg az egyes
bűncselekményekkel próbálják meg őket összehozni a nyomozók.
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Minden hétfőn a főkapitányságon egy külön csoport megbeszélést tart és értékeli az egy hét
alatt beszerzett információkat. Úgy gondolja, most is több olyan nyomozás van folyamatban,
ami eredménnyel fog kecsegtetni, s reméli, ezekről majd be tud számolni. Azonban még egy
kis türelmet kér, mert ezek nem egyik napról a másikra fejeződnek be.
Horváth László képviselő utal arra, miszerint a legutóbbi találkozáskor felvetődött, hogy
vannak olyan személyek, akik a városban nem tartják be a közlekedés rendjét például
sebesség túllépéssel. Hozzáteszi, időközben kihelyeztek néhány táblát. Kérdezi, történt-e
ezzel kapcsolatban valamilyen eljárás, hogy vissza lehessen szorítani az ilyen típusú
szabálysértéseket?
Tóth Gábor őrsparancsnok válasza szerint akkor azt az ígéretet tette, hogy a mobil
sebességellenőrzőt meg fogja szerezni. Miután a képviselő-testületi ülésről elment
polgármester úrnak már jelezte, hogy ez rendelkezésre áll és a polgárőrök tudják üzemeltetni.
E tekintetben felvették a kapcsolatot a polgárőrséggel. Az ajánlat a mai napig áll, hogy
teszteljék, hol közlekednek gyorsabban. Megjegyzi, akkor is elmondta, hogy fix felállítási
helyek vannak a sebességellenőrzők vonatkozásában, amit engedélyeztetni kell. Kérte, ha
ilyen jellegű problémák vagy gócpontok vannak, akkor azokat beszéljék meg. A járási
közbiztonsági egyeztető fórum keretében működő közlekedési munkacsoport vezetőjével ki
fognak jönni – mint ahogy a forgalmi rend változások és a táblák kihelyezése esetében is
tették – egyeztetni, megbeszélik ezeket a pontokat. Megnézik, hogy ott lehet-e üzemeltetni
sebességellenőrző készüléket, s ha igen, akkor azok is felvételre kerülnek e pontok közé.
Horváth László képviselő megköszöni a választ, de igazából csak a polgárőrös dologra
gondolt elsősorban, illetve a táblákra, hogy azokat figyelembe veszik-e a közlekedők.
Tóth Gábor őrsparancsnok véleménye szerint nemcsak a városra, hanem Magyarországra is
jellemző a szokásjog. Előbb-utóbb nemcsak a figyelmeztető jelleg lesz majd, hanem a bírság,
s nem szeretnék a helyi lakosok kedélyét tovább borzolni azzal, hogy bírságolnak nyakra-főre
ilyen jellegű szabálysértések elkövetése miatt, mert látják, hogy ezeket a szabálysértéseket a
helyi lakosok követik el, akik értesültek a forgalmi rend változásáról, a táblák kihelyezéséről.
Nemes István képviselő felveti, hogy 2014. évben volt a helyi rendőrőrsnek egy „jól menő”
szolgáltatása, amellyel elősegítették a városközpontban lévő gyalogosközlekedést. Úgy érzi,
tavaly ősztől ez kicsit elmaradt. Érdeklődik, ebben az évben lesz-e arra lehetőség, hogy a
kollégákkal találkozzanak gyalogosan is az utcákon, s bármilyen probléma esetén lehessen
tőlük kérdezni?
Tóth Gábor őrsparancsnok elmondja, előző évben polgármester úrral, jegyző úrral és a
kormányhivatal vezetőjével közösen közterületi fogadó órát hirdettek meg két napon keresztül
a város több pontján. Sajnos senki nem ment oda hozzájuk kérdezni. Természetesen erre lesz
mód és lehetőség, ugyanis február 1-jétől ez a szolgáltatás újra beindul és a reggeli
időpontokban ott lesznek a kollégái a megszokott helyeken, ugyanakkor számítanak a
polgárőrök segítségére.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről – figyelembe véve a megvalósított
kamerarendszereket, egyéb közösségi és lakossági biztonsági beruházásokat –, valamint a
vagyonelleni bűncselekmények áldozatává váló személyek jogszerű védekezési lehetőségeiről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

1./

A környezetvédelem részleges
önkormányzati rendelet módosítása

helyi

szabályozásáról

szóló

33/2012.(XII.18.)

Előadó: Sümegi Attila jegyző
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
1/2016.(II.2.) önkormányzati rendelet
a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló
33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2016. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, az
előterjesztés mellékletét képező szerződés elfogadását javasolja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
Közhasznúsági Szerződés 1.2.2. pontjában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyére
a Pápai Szakképzési Centrum kerüljön
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
Közhasznúsági Szerződés 1.2.2. pontjában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyére
a Pápai Szakképzési Centrum kerüljön.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. 2016. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Vörös Kálmán képviselő távozik az ülésteremből.
4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal egyetértésben javasolja, hogy egyrészt a „HAVI
6.000 FORINT ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZHAT AZ A ZIRCI DIÁK,….” kiegészítés kerüljön
be a II.) pontba, illetve a III.) pont 1.) alpontja egészüljön ki azzal, miszerint „Iskolai
bélyegzővel, igazgatói aláírással HITELESÍTETT FÉLÉVI ISKOLAI ÉRTESÍTŐ vagy a
Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az eredeti ellenőrzőben lévő értesítőről készített
másolat”.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
pályázati kiírás II.) pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„II.) HAVI 6.000 FORINT ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZHAT AZ A ZIRCI DIÁK, AKI:”
A kiírás V.) 1.) pontjában a 2016. I. félévi ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja: 2016.
február 1.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az elhangzott
módosításokat – 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2016. 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: 2016. február 1.
2./ pontban: 2016. március 15. és a pályázati kiírás szerint
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5./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
7/2016.(I.28.) határozata
a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német
Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. november 27-i hatállyal kötött VP01-Ö/01412/2014. számú Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja
szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Önkormányzati szinten az összes alkalmazott esetében arányos béremelés lehetőségének
megvizsgálása a 2016. évi költségvetés tervezésének folyamatában
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
8/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és költségvetési szerveinél, valamint a társulások által fenntartott intézményeknél,
valamint gazdasági társaságánál azon foglalkoztatottak legfeljebb 10 %-os béremelését a
2016. évi költségvetési lehetőségeinek függvényében, akik a rájuk vonatkozó
törvényekben meghatározott béren kívül más jogszabályban előírt egyéb pótlékban és bér
jellegű kiegészítésben, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
és végrehajtási rendeletében meghatározott pedagógus előmeneteli rendszerben
meghatározott illetményben, vagy munkáltatói béremelésben nem részesülnek vagy
részesültek. Amennyiben a legfeljebb 10 %-os mértékű béremelés nem lehetséges, akkor a
költségvetés függvényében történjen megfelelő %-os mértékű béremelés.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és költségvetési szerveinél, valamint a társulások által fenntartott intézményeknél,
valamint gazdasági társaságánál azoknak a foglalkoztatottaknak a legfeljebb 10 %-os
béremelési szintre történő kiegészítését a 2016. évi költségvetés lehetőségeinek
függvényében, akik a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott béren kívül más
jogszabályban előírt egyéb pótléka és bér jellegű kiegészítése vagy munkáltatói általi
béremelése a 10 %-ot nem érte el. Amennyiben a legfeljebb 10 %-os mértékre történő
kiegészítés nem lehetséges, akkor a költségvetés függvényében történjen megfelelő %-os
mértékű kiegészítés.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglaltak
figyelembevételével készítse el és terjessze a képviselő-testület elé az önkormányzat 2016.
évi költségvetését, valamint a béremelések végrehajtására vonatkozó előterjesztést a 2016.
februári rendes ülésre.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. február 25.

7./ A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások, valamint
a zöldfelület-növelés kérdésének megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az Emberi
Kapcsolatok Bizottság is támogatta az előterjesztést néhány kiegészítéssel. A bizottság a
Wilde tér fásítását közlekedésbiztonsági okokból nem javasolta. Felhívták a figyelmet, hogy
ahol lehetséges felújító favágások történjenek a fagyönggyel fertőzött rész eltávolításával,
mert ezzel esetleg a fák egy része megmenthető. A bizottság javasolta még, hogy az alsó
temetőben a síroktól távolabb lombos fákat is ültessenek.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a határozati javaslatot a bizottság szakmai véleménye
nem befolyásolja. Javasolja, a bizottság által megfogalmazottakat ajánlják a
Városüzemeltetési Osztály szakembere figyelmébe, hogy annak figyelembevételével történjen
meg az ajánlatok bekérése a februári képviselő-testületi ülésre. Tehát, a Wilde téren a
járművek biztonságos közlekedésének szempontjait is figyelembe véve csak olyan
növénytelepítés történjen meg, amely a kereszteződésekben a rálátást nem befolyásolja.
Egyértelmű, ahol meg lehet menteni fákat azzal, hogy felújító vágás, illetve
fagyöngymentesítés történjen, akkor azt elsődleges szempontként kell kezelni.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő örülne annak, ha a bizottság javaslata bekerülne a határozatba
megerősítésként, ne hogy esetleg elfelejtődjön.
Ottó Péter polgármester utal arra, miszerint a határozati javaslat arról szól, hogy az
előterjesztés szakmai részében meghatározott feladatokra kérjenek be ajánlatokat és a februári
rendes képviselő-testületi ülésre kerüljön vissza.
Úgy gondolja – miután a jegyzőkönyvben szerepel a bizottság javaslata –, mindenféleképpen
szem előtt tartva kell ezeket a munkákat megtervezni.
Amennyiben képviselő asszony számára így elfogadható, akkor legyen így, ha nem, akkor
bekerül módosító indítványként a határozati javaslatba.
Kasper Ágota képviselő szeretné, ha módosító indítványként bekerülne a határozati
javaslatba, mert a favágás elég érdekes téma.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy egészítsék ki a határozati javaslatot egy 6./ ponttal,
amelybe kerüljön be, miszerint az előterjesztésben szereplő szakmai anyagot az Emberi
Kapcsolatok Bizottság által megfogalmazott kiegészítéssel, illetve módosítással tudja
elfogadni a képviselő-testület, ami alapját képezi az ajánlatok bekérésének.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Sportpálya és környéke zöldfelület tervezésére árajánlatokat kérjen be.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Som,
Bányász, Üdülő és József Attila utcákban telepítendő fákra árajánlatokat kérjen be.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Vitális utcában lévő hegyi juharok műszeres vizsgálatát megrendelje.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Felső temetőben a Borzavári út mentén történő fák kivágására és a kerítés felújítására,
valamint a temetők területén szükséges növénypótlásokra vonatkozóan árajánlatokat
kérjen be.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokból készítsen
előterjesztést a 2016. februári rendes testületi ülésre.
6./ A képviselő-testület az Emberi Kapcsolatok Bizottság által megfogalmazott kiegészítéssel,
illetve módosítással elfogadja az előterjesztésben szereplő szakmai anyagot, amely alapját
képezi az ajánlatok bekérésének.
Felelős: 1./ - 6./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 6./ pontok esetében: 2016. február 25.

8./ A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés megvitatása
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy az 1./ pont esetében is a felelős Horváth László gazdasági tanácsnok
legyen.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal a
kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 1./ pontjáért felelős tekintetében Horváth László
gazdasági tanácsnok is szerepeljen.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
10/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Horváth László gazdasági
tanácsnokot a Creative Management Kft-vel, a városi honlap készítésével kapcsolatos
feladatok egyeztetésére és koordinálására.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth László gazdásági
tanácsnokot, hogy a képviselő-testület 2016. februári rendes ülésére készítsen
előterjesztést a városi honlap készítésére kötött megbízási szerződés módosításával
kapcsolatosan a határidők és a kötbérek módosítása tárgyában.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Horváth László gazdasági tanácsnok
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. februári testületi ülés

9./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 31. számú módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület márciusi munkaterv szerinti ülésére vizsgálják
felül a Zirci Járási Önkormányzati Társulás szerepét, a társulási megállapodás felmondásának,
a társulásban működő feladatok további ellátásának lehetőségeit.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület márciusi munkaterv szerinti ülésére vizsgálják
felül a Zirci Járási Önkormányzati Társulás szerepét, a társulási megállapodás felmondásának,
valamint a társulásban működő feladatok további ellátásának lehetőségeit.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület márciusi munkaterv szerinti ülésére vizsgálják
felül a Zirci Járási Önkormányzati Társulás szerepét, a társulási megállapodás felmondásának,
valamint a társulásban működő feladatok további ellátásának lehetőségeit.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a bizottságok által megfogalmazottak alapján
fogadjanak el egy kiegészítő határozati javaslatot, melynek megfelelően a márciusi képviselőtestületi ülésre elkészülne az előterjesztés.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2015. december 16-i
ülésén jóváhagyott – a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás
módosítása okiratot, valamint az ez alapján – az előterjesztés 1. és 2. mellékletének
megfelelően – elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
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: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(I.28.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Zirci Járási
Önkormányzati Társulás szerepének, a társulási megállapodás felmondásának, valamint a
társulásban működő feladatok további ellátása lehetőségeinek felülvizsgálatát.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban megfogalmazottakkal
kapcsolatban készítsen előterjesztést a 2016. márciusi rendes képviselő-testületi ülésre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. márciusi rendes képviselő-testületi ülés

10./ Kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása a Kubinyi-program keretében a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház új kiállítására
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az első határozati javaslat
elfogadását az 1./ pont alábbiak szerinti módosításával:
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„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház 019 és 020 helyiségében állandó kiállítás létrehozására vonatkozóan az
építészeti kivitelezési feladatok elvégzésére elsőként a Min-Tech Kft. (8200 Veszprém,
Hársfa u. 25.) ajánlatát fogadja el bruttó 10.803.098,- Ft díjjal, másodikként az AMBISZA
Építőipari Kft-t (8420 Zirc, Fáy András u. 5.) jelöli meg bruttó 11.248.677,- Ft összeggel.
A kivitelezési költség fedezetét a Kubinyi Program keretében elnyert támogatás, valamint
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése biztosítja.”
A bizottság javasolja a második határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az első és a második határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
módosító javaslatával egyetért, azt befogadja.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő emlékezete szerint volt egy olyan felvetés vagy határozat, mely
szerint, ha bármilyen döntés születik az intézménnyel kapcsolatban, akkor abba az intézmény
vezetőjét bevonják, mivel ő ismeri a körülményeket. Kérdezi, ebben van-e része az
intézményvezetőnek?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az intézménynek mindkét ajánlatot tevő kivitelezővel
pozitív tapasztalatai vannak.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató hozzáteszi, a kivitelező kiválasztásában nem érzi magát
kompetensnek.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház 019 és 020 helyiségében állandó kiállítás létrehozására vonatkozóan az
építészeti kivitelezési feladatok elvégzésére elsőként a Min-Tech Kft. (8200 Veszprém,
Hársfa u. 25.) ajánlatát fogadja el bruttó 10.803.098,- Ft díjjal, másodikként az AMBISZA
Építőipari Kft-t (8420 Zirc, Fáy András u. 5.) jelöli meg bruttó 11.248.677,- Ft összeggel.
A kivitelezési költség fedezetét a Kubinyi Program keretében elnyert támogatás, valamint
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése biztosítja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. február 15.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház 019 és 020 helyiségében állandó kiállítás létrehozására vonatkozóan a műszaki
ellenőrzési feladatok elvégzésére a Szigma Mérnökiroda Kft. (8420 Zirc, Tölgyfa u. 8.)
ajánlatát fogadja el, bruttó 170.000,- Ft díjjal. A költség fedezetét a Kubinyi Program
keretében elnyert támogatás (135.000,- Ft), valamint az Önkormányzat 2016. évi
költségvetése (35.000,- Ft) biztosítja
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. február 15.

11./ Pályázatok előkészítése a 2014-2020 EU forrásokra
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, a zöld város kialakítására vonatkozó pályázat kapcsán az
előkészítő nem gondolt-e arra, hogy a sokat emlegetett kardosréti Valla kerttel lehetne-e
valamit kezdeni?
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Ottó Péter polgármester válasza szerint biztos, hogy nem fér bele, mivel a pályázatban
akcióterületen belül megvalósuló fejlesztéseket lehet szerepeltetni. Hozzáteszi, az Integrált
Településfejlesztési Stratégiában különböző területi besorolás alapján kerültek behatárolásra
az akcióterületek, így ilyen szempontból a projekt részeként nem tudják beilleszteni a Valla
kert történetét.
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy amennyiben mód van rá, akkor a hivatal illetékes
szakembere figyeljen erre, mert ez egy olyan hallatlan érték, amit vétek kihasználatlanul
hagyni.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, azzal olyan probléma is van, hogy egyelőre nem
önkormányzati tulajdonú terület. Ugyan ennek érdekében is tettek már lépéseket, de elég
lassan haladnak ez ügyben.
Kasper Ágota képviselő szerint ugyanakkor érdekes, hogy a forrás miatt viszont védett terület.
Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió 2014-2020 közötti
ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből a jelenlegi felhívások alapján a
következő pályázatok benyújtását tervezi:
- Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde konyha és tornaszoba komplex fejlesztése
- Zöld város kialakítása
- Csapadékvíz elvezetés projektek
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése
- Aktív turisztikai hálózatok kialakítása (konzorciumi partnerként)
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzattól és pályázati tanácsadó cégektől kérjen ajánlatot az 1./
pontban megjelölt projektek előkészítő és megvalósítási menedzsment feladatainak teljes
körű ellátására.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban megjelölt projektekhez a szükséges előkészítési, engedélyezési feladatok
(tervezések, engedélyezések) ellátására árajánlatot kérjen be.
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4./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot és a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy együttes
ülésen a projektek előkészítésével kapcsolatosan beérkezett árajánlatok vonatkozásában
döntést hozzon.

Felelős: 1./, 2./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Határidő: 1./, 2./ és 3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: ajánlatok beérkezését követően

Vörös Kálmán képviselő megérkezik az ülésterembe.

12./ Pályázat kiírása lakások értékesítésére
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő elmondja, hogy részt vett a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén,
ahol az egyik bizottsági tag részéről felvetődött, miszerint érdemes lenne felvenni a
kapcsolatot egy ingatlanfejlesztővel, aki más szemmel látja a dolgokat, s talán a piaci
viszonyok között jobban mozog. Kérdezi, nem lehetne ez egy menekülő útvonal?
Ottó Péter polgármester nem veti el az ötletet, de az lenne a javaslata, hogy első körben
próbálják meg ezt. Írjanak ki egy pályázatot, s meglátják, hogy az mit eredményez.
Amennyiben úgy látja a képviselő-testület – miután a pályázatokkal kapcsolatban úgyis
döntenie kell – az információk birtokában, hogy érdemesebb bevonni egy erre szakosodott
céget egy ilyen projekt megvalósításába, hozzák meg akkor ezt a döntést.
Hozzászólás
Horváth László képviselő jelzi, az előterjesztést azért nem szavazza meg, mert nem ért egyet
azzal a döntéssel, hogy az intézménynek épült ingatlanban lakások legyenek kialakítva.
Véleménye szerint más hasznosítási célt kellene találni, azonban kíváncsian várja a döntés
következményét.
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, annak, hogy egy pályázatot közzé tesznek, különösebb
költségvonzata még nincsen. Annak már volt költsége, hogy ebbe az épületbe lakáscélú
hasznosítást terveztettek meg. Javasolja, próbáljanak végigmenni ezen az úton.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Kis óvoda” Zirc, Alkotmány
utca 1/c. Hrsz.: 1357 ingatlanon megtervezett, jogerős építési engedéllyel rendelkező
lakások és iroda megvalósítását.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a lakások
előzetes értékesítése érdekében készítsen pályázati felhívást, és azt a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság és a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyásával
nyilvánosan meghirdesse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. február 29.

13./ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz
közbeszerzési tanácsadó megbízása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évben indítandó
közbeszerzési eljárásaihoz a közbeszerzési tanácsadói teendők ellátására a VeszprémBer
Zrt.-t bízza meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban nevesített vállalkozással az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési
tanácsadói tevékenység ellátásáról szóló keret-megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. január 31.

14./

Nagy Jánosné lakásbérleti jogviszonyának
megszüntetéséről szóló döntés meghozatala

közös

megegyezéssel

történő

Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Nagy Jánosnéval
(8420 Zirc, Rákóczi tér 10.) 2010. november 1. napján, a zirci 1125/1 hrsz-ú, Zirc,
Rákóczi tér 10. szám alatti, 40 m2 területű, komfortos lakás ingatlanra határozatlan időre
megkötött lakásbérleti szerződés 2016. február 1. napjával közös megegyezéssel,
150.000,- Ft pénzbeli térítéssel megszüntetésre kerüljön.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban meghatározott Megállapodás megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. január 31.

15./ Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a „B” határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a „B” határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a „B” határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elidegenítésre nem jelöli ki
az 1915/10/A/3 hrsz-ú, Zirc, Fáy A. u. 4/A. fsz. 1. szám alatti 61 m2 alapterületű,
összkomfortos önkormányzati lakást.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy döntéséről
az elővásárlási jogosult kérelmezőket értesítse.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. február 10.

16./ Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zirc
Alkotmány u. 16. konyha-étterem légtechnikai berendezés javítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal
Szakképző Iskolája és Kollégiuma Zirc Alkotmány u. 16. szám alatti konyha-étterem
légtechnikai berendezés javítására a Klímagépész DTL Kft. (1174 Budapest, Szabadság
utca 48.) ajánlatát fogadja el, nettó 919.285,- Ft + ÁFA összeggel azzal a kiegészítéssel,
hogy az esetleges pótmunkák külön megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a javítási munkához szükséges összeget
1.500.000,- Ft + ÁFA keretösszegig az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a kivitelezési szerződést aláírja.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetén: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében 2016. február 15.

17./ Mészely Attila a Zirc 0215/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti ügye
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirc 0215/1 hrsz-ú,
„szántó, rét és út” művelési ágú, 16.963 m2 területű termőföld ingatlant Mészely Attila
(8420 Zirc, Kossuth L. u. 11.) ajánlattevő részére 10 év időtartamra haszonbérletbe adja
5,- Ft/m2/év + ÁFA haszonbérleti díjért, melynek mértéke évente a tárgyévet megelőző év
KSH által közölt infláció mértékével emelkedik.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban meghatározott, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartamú haszonbérleti
szerződés megkötésére.
3./ Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
haszonbérleti szerződés aláírását követően közölje azt az elő-haszonbérleti jog
jogosultjaival a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. február 29.
3./ pont esetében: folyamatos
18./ Egyéb ügyek
a/ Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zirci
Járás Önkormányzati Társulás Tanácsánál kezdeményezze a Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ és a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet között központi orvosi
ügyelet feladatellátás tárgyában kötött Bérleti szerződés felülvizsgálatát a 2./ pontban
foglaltak szerint.
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2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy Zirc Városi Önkormányzat 2016. március 1. napjától
harmadik félként be kíván lépni az 1./ pontban nevesített Bérleti szerződésbe oly módon,
hogy a havi bérleti díj összegéből nettó 26.000,- Ft-ot, azaz Huszonhatezer forintot
költségviselőként átvállal.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bérleti szerződést aláírja.
4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a bérleti díj 2016. évre és az azt követő évekre jutó
bérleti díj összegét az önkormányzat mindenkori költségvetésében szerepelteti.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2016. február 3.
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. február 29.
4./ pont esetében: az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása

20./ Tájékoztató a Magas–Bakony TDM Nonprofit Kft. elmúlt félévben végzett munkájáról
Előadó: Varga-Halmosi Eszter ügyvezető
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az Emberi
Kapcsolatok Bizottság nem javasolta a tájékoztató tudomásulvételét. Tekintettel az elmúlt
időszakban ismételten napirendre kerülő témára, s annak érdekében, hogy a város turisztikai
élete remélhetőleg fellendüljön, és előre tudjanak lépni, a bizottság javasolja, miszerint a
képviselő-testület bízza meg Ottó Péter polgármestert, hogy állítson fel egy operatív
bizottságot, amelynek legyen tagja Horváth László gazdasági tanácsnok, mint gazdasági
szakember, Répás Tibor, mint turisztikához értő szakember, továbbá jogi és pénzügyi
szakemberek is vegyenek részt. Feladatuk, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, ha a
Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft-ből, illetve esetleg a Magyar Turizmus Zrt-ből kilép a
város, akkor milyen lehetőségek lennének önkormányzati turisztikai referens alkalmazására,
Zircinfo létrehozására, információs pontok megteremtésére, s a márciusi képviselő-testületi
ülésre készüljön erről beszámoló.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a Magyar Turizmus Zrt-ből nem tudnak kilépni. A velük
kötött szerződésből való kilépést lehet igazából megvizsgálni. Tekintettel arra, hogy
tájékoztatóról van szó, ezért azzal kapcsolatban kérdéseket lehet feltenni, s vita nélkül dönt a
képviselő-testület a tájékoztató tudomásulvételéről. Javasolja, hogy az Emberi Kapcsolatok
Bizottság napirendi ponthoz megfogalmazott kiegészítő javaslatát vegye tudomásul a
képviselő-testület, s annak megfelelően a márciusi képviselő-testületi ülésre készüljön el az az
előterjesztés, amelynek elkészítésében közreműködnek a bizottság által javasolt személyek.
Kérdés
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Horváth László képviselő kérdezi, egyrészt szavaznak a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft.
előterjesztéséről, másrészt a bizottság javaslatáról?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy így van.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal a
Magas–Bakony TDM Nonprofit Kft. elmúlt félévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót
nem vette tudomásul.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
Emberi Kapcsolatok Bizottság javaslatát tudomásul veszi azzal, hogy az abban
megfogalmazottaknak megfelelően a képviselő-testület 2016. márciusi rendes ülésére
előterjesztés készül.

21./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Horváth László képviselő utal a 283/2015.(XI.12.) határozatra, amely a Zirc, Petőfi u. 8. szám
alatti ingatlanról szól. Az ingatlant az önkormányzat megvásárolta, de jó lenne most már
továbblépni. Tehát, valamilyen hasznosítási előterjesztést készíteni.
A 274/2015.(XI.12.) határozat 3./ pontja tartalmazza a Rákóczi teret körbevevő, felszabaduló
ingatlanok számbavételét. A határozat végrehajtására vonatkozóan csupán annyi szerepel,
hogy az ingatlanok számbavétele megtörtént. Arról nincs tájékoztatás, hogy mit vettek
számba, ezért szeretné, ha ezt kiegészítenék. Tehát, mi lett a számbavétel eredménye.
A 311/2015.(XII.10.) határozatban döntöttek arról, hogy Zirc-Akliban csapadékvíz-árok
jókarbantartását, a temetőhöz vezető út felújítását és járdaszakasz javítását elvégeztetik. A
végrehajtásról szóló jelentés úgy fogalmaz, hogy a szerződéseket aláírták, s a kivitelezés
2016. április 29-ig valósul meg. Kérdezi, nem tudták volna korábbra hozni?
Ottó Péter polgármester válasza szerint annak idején eleve úgy volt a döntés, hogy miután
vannak olyan munkák, amelyeket a tél előtt vagy a téli időszakban nem lehet elvégezni, ezért
határoztak meg egy tavaszi teljesíthető határidőt.
Horváth László képviselő közbeveti, hogy ma is jó idő volt.
Ottó Péter polgármester említi, hogy a temetőhöz vezető út rendbetételéhez kb. 100 méter
hosszan földmunka elvégzésére van szükség. Ha kimennek és megnézik, milyen
terepviszonyok vannak, akkor munkavégzésre alkalmatlan a felázott talaj.
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Horváth László képviselő a 313/2015.(XII.10.) határozattal kapcsolatban utal arra, hogy a
bankszámlaszerződés-módosítással kapcsolatban az intézményeket a számlavezető
pénzintézet kiértesítette az új kondíciókról. Szeretné majd látni, hogy mit jelent ez
számokban.
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy a moratórium most már lejárt, ezért jó lenne, ha a
rendőrség hathatósabban lépne fel a Petőfi utcában szabálytalanul parkoló autósokkal
szemben.
A Rákóczi téri ingatlanok számbavétele kapcsán említi, hogy a műszaki áruház és az általános
iskola közötti épületet a posta megvette. Az ingatlan azóta is ott áll magára hagyatva, romlik
az állapota, az udvara tele szeméttel és meglehetősen undorító látványt nyújt. A posta
időközben a Damjanich utcai épületét rendbe tette. Kérdezi, egyáltalán mi a szándékuk a
megvásárolt épülettel?
Ottó Péter polgármester válasza szerint hosszú távon az, hogy ott legyen a posta.
Kasper Ágota képviselő ezt érti, de miután védett területen van az épület, s ahogy egy
magánház tulajdonosát fel lehet szólítani, ha elhanyagolja az ingatlanát, hogy tegye rendbe,
akkor ugyanezt nem lehet a postával megtenni?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, meg lehet tenni.
Kasper Ágota képviselő úgy véli, ennek utána kellene nézni, mert valóban ocsmány képet
nyújt az épület.
Ottó Péter polgármester a Rákóczi téri ingatlanok számbavételével kapcsolatban kéri Várszegi
Bernadett településfejlesztési és építésügyi ügyintézőt, hogy az általuk elkészített anyagot
szíveskedjen kiküldeni a képviselő-testület tagjainak tájékoztatásként.
Nemes István képviselő felhívja a figyelmet a Köztársaság utcában lévő egyik ingatlanra,
melynek leégett a teteje és omladozó állapotban van.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

22./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
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Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Vörös Kálmán bizottsági elnök
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 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 pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

