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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 25-én 18,05 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
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Várszegi Bernadett településfejlesztési és építésügyi ügyintéző
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Wolf-Bachstedter Lívia VeszprémBer Zrt. képviseletében

- 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Lovas és kerékpáros túraútvonalak terveztetése
- Pályázatok előkészítése a 2014-2020 EU forrásokra (II.)
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 18./ – A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Nonprofit Kft. megszüntetésének kezdeményezése – napirendi pontot vegyék
le most a napirendről, és a korábbi bizottsági döntésnek megfelelően a márciusi testületi
ülésre készüljön a témával kapcsolatban előterjesztés.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal
támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Horváth László Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti
határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. I. félévi munkatervének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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7./ A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Bankszámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez szükséges döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
10./ Tulajdonosi hozzájárulás Zirc város szélessávú optikai hálózat kiépítéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ „Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített
kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése” című pályázatra beérkezett ajánlatok
bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ „Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és
síkosságmentesítési tevékenységének ellátása a szerződéskötéstől − 2020. március 31.
közötti időszakra” közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Pályázat kiírása nyílt vezeték nélküli internetelérés kialakítására a belvárosban
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ A város közterületein és a köztemetőkben 2016. évben tervezett növénytelepítések,
valamint a Borzavári úti temető kerítése mentén lévő veszélyes fák kivágása és a kerítés
felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tavaszi lakossági zöldhulladék begyűjtési akció megszervezése
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
18./ Zirc, Rákóczi tér Ady utca felöli feltáró út közlekedésrendjének felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Zirc, Petőfi Sándor utca 8. szám alatt lévő 1035 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
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20./ Lakótelek kialakításra és beépítésre alkalmas önkormányzati telkekkel kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Egyéb ügyek
a/ Lovas és kerékpáros túraútvonalak terveztetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Pályázatok előkészítése a 2014-2020 EU forrásokra (II.)
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
23./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2015. évi beszámolója
Előadó: Ottó Péter polgármester
24./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
25./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
26./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
27./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

6
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016.(II.25.) határozata
„Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala”
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
„Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala” előterjesztést zárt ülés keretében
tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat érint és az adott vagyontárgy jogi
helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés indokainak nyilvánosságra kerülése az
önkormányzat gazdasági érdekeit vélelmezhetően közvetlenül veszélyeztetné.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a meghívottak idejére való tekintettel javasolja, hogy az ülést a 14./
és a 18./ napirendi pont tárgyalásával kezdjék, majd a zárt ülés napirendi pontját a nyílt ülést
követően vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
14./ „Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és
síkosságmentesítési tevékenységének ellátása a szerződéskötéstől − 2020. március 31.
közötti időszakra” közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő távozik az ülésteremből.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javasolja a benyújtott
két pályázatot érvényesnek és a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítani, nyertesének a
DJP COMBI Kft. vállalkozást megnevezni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város önkormányzati kezelésű
belterületi útjainak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési tevékenységének ellátása a
szerződéskötéstől − 2020. március 31. közötti időszakra” tárgyú nemzeti eljárásrend
szerinti a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és nyertesének a DJP COMBI Kft.
vállalkozást nevezi meg.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntés alapján
készített összegzését megküldje az ajánlattevők részére.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megnevezett
vállalkozással a vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. március 8.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő megérkezik az ülésterembe.
18./ Zirc, Rákóczi tér Ady utca felöli feltáró út közlekedésrendjének felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a két
ruhás konténer mellett, a zöld területtel párhuzamosan kerüljön kijelölésre rakodási terület; az
Ady utca felöli Rákóczi téri parkoló feltáró útjára 18 tonnás súlykorlátozás kerüljön, kivéve
reggel 5-8 óra között kiegészítéssel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a Zirc, Rákóczi tér Ady utca felöli feltáró
közút forgalmi rendjét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakban határozza meg:
- Az Ady utca felöli Rákóczi téri parkoló feltáró útjára "Teherautóval behajtani tilos" 18
tonna össztömegre vonatkozó súlykorlátozást vezet be, kivéve 05-08 óra között.
- A festékboltra merőlegesen az 1126/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (OTP udvar)
Ny-i szélén, a kiemelt szegély mellé egy 4x10 méteres rakodási területet jelöl ki
útburkolati jellel és táblával.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az 1./ pont
szerinti forgalmi rend kialakításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. március 31.

1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Horváth László Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét, és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2016.(II.25.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
178 397 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
178 397 ezer forint működési költségvetési kiadással,
0 ezer forint működési egyenleggel,
1 617 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással
1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2 617 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 617 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 181 014 ezer forint bevételi és kiadási
főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés
hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület szorgalmazza 2015. évben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
– hardver és szoftver állományát is magába foglaló, a közigazgatás mai követelményeinek
megfelelő – informatikai korszerűsítését.
4./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 264/2015.(XI.12.) határozatát.
5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően
beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2016. február 25.
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b/ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Pill Eszter osztályvezető elmondja, hogy a kiküldött rendelet-tervezethez képest a 2016. évi
állami támogatás előlegével szükséges megemelni a működési célú külső finanszírozási
kiadások előirányzatát 15.478.000,- forinttal az általános működési tartalék terhére. A
közfoglalkoztatással kapcsolatosan 2015. év végén a 2016. évre vonatkozóan kapott
támogatási előleget bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök
előirányzataként kell szerepeltetni, kiadási oldalon pedig a működési céltartalékok között.
Ennek összege 5.268.000,- Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti
határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
2016. 2017. 2018. 2019.
Megnevezés
év
év
év
év
286
286
286
286
Helyi adók, települési adók
542
500
500
500
Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek
0
0
0
0
Díjak, pótlékok, bírságok
2 270 2 200 2 200 2 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
19 037 19 000 19 000 19 000
Részvények, részesedések értékesítése
84
0
0
0
Vállalat értékesítésből, privatizációból
származó bevételek
0
0
0
0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
0
0
0
0
307
307
307
307
Saját bevételek összesen:
933
700
700
700
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot
keletkeztető
ügyletekből
és
kötelezettségvállalásokból
fennálló
kötelezettségeinek összegét 2016. évben és az azt követő három költségvetési évben az
alábbi táblázat alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
0 10 000 10 000 10 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
0 10 000 10 000 10 000
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
7 500
0
0
0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
7 500
0
0
0
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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b/ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy abban szerepeljen egy 3
millió forintos keretösszeg – a turisztikai bevételi előirányzat ellentételeként – a helyi
turisztikai vállalkozások pályázati lehetőségének finanszírozására.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy abban szerepeljen egy 3 millió forintos keretösszeg
– a turisztikai bevételi előirányzat ellentételeként – a helyi turisztikai vállalkozások pályázati
lehetőségének finanszírozására, melynek forrása a szociális juttatások tartaléka.
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
elfogadását azzal, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
költségvetésének személyi sorát 2,2 millió forinttal emeljék meg, létszámkerete 1 fővel
bővüljön 2016. április 1-től 2016. december 31-ig, melynek forrása a TDM 8,4 millió forintos
előirányzatából kerüljön elvonásra.
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
elfogadását azzal, hogy a TDM előirányzatából fennmaradó 6,2 millió forint kerüljön
céltartalékba.
A bizottság javasolja csatlakozó határozati javaslat elfogadását, miszerint a képviselő-testület
8/2016.(I.28.) határozatában foglalt béremelés lehetőségének esetleges teljesíthetőségére az I.
félévi teljesítés függvényében térjenek vissza.
A bizottság javasolja a módosításokkal együtt a rendelet-tervezet elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet elfogadását az alábbiakkal:
A bizottság javasolja, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben kerüljön
kidolgozásra egy 3 millió forint értékű – vendégek számára juttatásként szereplő –
turizmusösztönző rendszer kialakítása.
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
elfogadását azzal, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház engedélyezett
létszámkerete 1 fővel kerüljön bővítésre határozott időre, 2016. április 1-től 2016. december
31-ig, és az ehhez szükséges személyi jellegű és járulékok költségére 2.200.000,- forintot a
TDM szervezet finanszírozási soráról csoportosítsanak át az intézmény sorára.
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
elfogadását azzal, hogy a TDM előirányzatából fennmaradó 6,2 millió forint összegből 3,2
millió forint kerüljön céltartalékba és 3 millió forint maradjon a TDM előirányzat sorában.
A bizottság javasolja csatlakozó határozati javaslat elfogadását, miszerint a képviselő-testület
8/2016.(I.28.) határozatában foglalt béremelés lehetőségének esetleges teljesíthetőségére az I.
félévi teljesítés függvényében térjenek vissza.
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Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a bizottsági javaslatok figyelembevételével, a
javaslatok közötti összhang megteremtése érdekében a mai nap több egyeztetést folytattak le,
melynek következtében javasolja az eredeti rendelet-tervezethez képest az alábbi módosítások
elfogadását:
Bizottsági üléseken már elmondta – miután minden bizottság foglalkozott a szervezet
kérdésével –, hogy a TDM szervezet előző évi önkormányzati működési támogatása 6 millió
forintos keretösszeggel történt meg. Ez az összeg gyakorlatilag két ütemben került átadásra a
TDM szervezet számára. Az első ütem március 31-ig volt, a következő ütemről pedig egy
későbbi időpontban – nyári, kora őszi időszakban – megtartott taggyűlés keretében döntöttek.
Ebből következően javasolja, az eredeti előterjesztésben szereplő 8.400.000,- Ft-os összeg
csökkenjen le, és 3 millió forintot hagyjanak előirányzatosítva, hogy a közeljövőben a TDM
szervezet taggyűlésén a szükséges döntéseket meg tudják hozni. Kerüljön 3 millió forint
„TDM” címén működési céltartalékba, melynek felhasználásáról szükség esetén később
dönthet a képviselő-testület. 2,4 millió forint pedig elvonásra kerülne erről a sorról.
A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház létszámbővítési javaslatát illetően
kifejti, hogy az önkormányzat tervezi turisztikai célú pályázat benyújtását – amit a mostani
kiírás szerint április 27-ig lehet teljesíteni –, melyben pontozási szempontot jelent a projekt
keretében megvalósított új munkahelyek száma. Annak érdekében, hogy a pályázat keretein
belül tudjanak e lehetőséggel élni javasolja, hogy a létszámbővítés május 2. napjával történjen
meg, ugyanis addigra elvileg a pályázat benyújtásán túl lesznek, és a benyújtást követően a
projekt az önkormányzat saját kockázatára megkezdhető. Említi, hogy így plusz pontokat
tudnak kapni a pályázat elbírálása során. Ennek következtében a minimális foglalkoztatás
időtartama nem december 31-ig tartana, hanem 2017. január 31-ig. Az ez évre eső
forrásigénye 1.800.000,- Ft-ra csökkenne ez által. Javasolja ezt az összeget a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház működési támogatása céltartalék soron megjelölni.
A turisztikai érdekeltségnövelő 3 millió forintos forrással kapcsolatban szintén azt javasolja,
hogy a bizottsági javaslatokat figyelembe véve a későbbiek során dolgozzák ki ennek a
pályázati rendszerét. Most ez a 3 millió forint turisztikai érdekeltségnövelő alapként kerüljön
működési céltartalékba. Ennek finanszírozási szükséglete ne a szociális juttatások tartalék
összegéből kerüljön elvonásra, hanem az iparűzési adó bevételének előirányzatát emeljék meg
2,4 millió forinttal.
Gyakorlatilag ezekkel a módosításokkal a költségvetés egyensúlya biztosítható, s úgy
gondolja, a bizottságok által megfogalmazott célok és javaslatok teljesíthetők.
Pill Eszter osztályvezető kéri a képviselő-testületet, hogy a költségvetés főösszegét 410.000,Ft-tal emeljék meg, ugyanis vannak olyan ellátások, melyekre élő határozataik vannak, s ezek
nem szerepeltek a költségvetési javaslatban. Ez a 410.000,- Ft az az állami támogatás, amit
ezen ellátások kapcsán le tudnak hívni. A hozzá szükséges 45.000,- Ft önrész pedig a
korábban már említett szociális juttatások céltartalék terhére lenne biztosítható.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a múzeum létszámbővítésével kapcsolatos kérdés mind
intézményvezető asszonnyal, mind az érintettel egyeztetésre került. Tehát, ez a megoldási
javaslat mindenki számára elfogadható.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Horváth László képviselő kéri – miután a módosító indítványokat ő tette meg kellő utánajárás
és megelőző tárgyalás eredményeképpen –, a képviselő-testület az eredeti javaslatairól
döntsön, ami azt jelenti, hogy 3 millió forint turisztikai termékfejlesztésről szavazzon, ugyanis
nem szeretné azt „elmaszatolni”, s lerombolni mindazt, amit szeretnének ezzel egyébként
elérni. A létszámfejlesztés tekintetében el tudja fogadni a május 1-től január 31-ig tartó
időszakot, de nem tudja elfogadni azt, hogy ide-oda teszik. Javasolja a képviselő-testületnek,
miszerint az eredeti módosításról szavazzon azzal, hogy a május 1-től történő alkalmazás
rendben van, de a 2,2 millió forint összegű forrás a TDM támogatásból kerüljön elvonásra.
Harmadrészt pedig kéri a képviselő-testületet, hogy az eredeti javaslatról szavazzon, miszerint
a fennmaradt 6,2 millió forint – ami a TDM soron van – kerüljön céltartalékba.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, a céltartalékot akkor lehet felhasználni, ha azzal
kapcsolatban a képviselő-testület döntést hoz. Előző években március végéig volt a
pótbefizetési határidő. Jelen pillanatban is a gazdasági társaság pénzügyi lehetőségei azt
irányozzák elő, hogy márciusban e témában döntést kellene hozni. Javasolja, a 3 millió
forintot hagyják előirányzatosítva, hogy ezt a döntést meg lehessen hozni, s ne kelljen esetleg
rendkívüli testületi ülést összehívni annak érdekében, hogy az összeg felszabadításáról
döntsön a képviselő-testület. A múzeummal kapcsolatban úgy gondolja, nincs semmiféle
„maszatolás”, mert ha május 2-től történik az új munkatárs foglalkoztatása, akkor a tanácsnok
úr által javasolt, egyébként egy hónappal hosszabb foglalkoztatási időszakra jutó 2,2 millió
forinttal szemben 1,8 millió forint elég. Hozzáteszi, az önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy ezt a foglalkoztatást május 2-től legalább január 31-ig biztosítja. Azért mondja,
hogy legalább, mert ha nyertes lesz a pályázat, akkor véleménye szerint határozatlan idejű
jogviszonnyá alakul át. A szabályozás összefüggéseit figyelembe véve javasolta osztályvezető
asszony, hogy így történjen meg.
Horváth László képviselő nem kíván vitatkozni, csupán ismételte ugyanazon javaslatait,
amiket már egyszer elmondott. Hangsúlyozza, kérte, hogy a képviselő-testület arról döntsön,
miszerint a 6,2 millió forint kerüljön céltartalékba, 2,2 millió forint pedig kerüljön át a Reguly
Antal Múzeumhoz.
Számára teljesen mindegy, hogy a 3 millió forintos turisztikai pályázati alap – ami nem
turizmusösztönző rendszerekre, hanem kifejezetten termékfejlesztésre célelőirányzat –
forrását honnan biztosítják. Azonban kéri, hogy e javaslatokról az eredeti szerint döntsön a
testület.
Ottó Péter polgármester úgy véli, az általa megfogalmazottak is módosító javaslatok.
Történetesen utoljára elhangzott módosító javaslatok. Tehát, ezekről fognak először egyesével
szavazni, majd utána jönnek képviselőtársa módosító javaslatai. Arra törekedett a módosító
javaslatai megfogalmazásakor, hogy a bizottsági üléseken folytatott elég komoly szakmai
vitákat is figyelembe véve legyen egy kompromisszumos megoldási javaslata minden
tekintetben. Alapjában véve azzal most sem ért egyet, hogy kimondottan a helyi vállalkozói
szektor egy szűk rétege számára írjon ki termékfejlesztési pályázatot az önkormányzat. Ezt
tegnap az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén is átbeszélték, s a bizottság azért fogalmazta
meg azt a javaslatot, amely célközönségként nem feltétlen őket tekinti, hanem gyakorlatilag
egy olyan ösztönző rendszer kialakítását támogatná pályázat útján, amely lehet, hogy sokkal
hatékonyabban tudja a bevallott vendégéjszakák számát növelni. Azt is elmondta, hogy erre
vonatkozóan a részletek kidolgozása nem a mostani képviselő-testületi ülés feladata. Úgy
gondolja, a mozgástér akkor is benne van ebben az elkülönített céltartalékban, ha a képviselőtestület a konkrét pályázati kiírás során tanácsnok úr javaslatát fogadja el.
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Kasper Ágota képviselő a TDM pályázat felől érdeklődik.
Ottó Péter polgármester elmondja, a TDM pályázat kapcsán annyi változás van, hogy a májusi
benyújtási határidőt előrehozták március 31-re. Az első fordulóban az országosan meglévő
szervezetekhez képest nagyon kevés pályázat ment be. A következő benyújtási határidő
augusztus 23., és negyedéves elbírálási szakaszok mentén folyamatosan lehet benyújtani a
pályázatot emlékezete szerint 2018. január 4-ig. Valószínű, hogy addig nem lesz nyitva a
pályázati ablak, mert a következő egy-két fordulóban a rendelkezésre álló forrás jó eséllyel el
fog fogyni. A TDM pályázatot illetően úgy gondolja, viszonylag rövid határidővel
ténylegesen eldőlhet, hogy a helyi szervezet alkalmassá tehető-e a pályázat benyújtására vagy
sem. Említi, hogy ma volt társulási tanácsülés, s úgy véli, a térség önkormányzatai irányába
mindenféleképpen érdemes még egy kört futniuk, s ennek a lehetőségét esetleg megteremteni.
Kasper Ágota képviselő véleménye szerint március 31-ig valamilyen módon a térségnek el
kell érnie a 30.000 vendégéjszakát, ami most lényegesen kevesebb. Megítélése szerint, ha
most ezt elindítják, akkor megint csak húzzák a dolgot.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a márciusi testületi ülésen ezzel a témával részleteiben
fognak foglalkozni a korábbi bizottsági döntést is figyelembe véve. Most a költségvetési
rendelet-tervezet szintjén annyi vonzata van a történetnek, hogy amíg létezik ez a gazdasági
társaság és a társasági szerződés alapján a tulajdonosoknak kötelezettségei vannak, addig az
önkormányzatnak illik azok teljesítésére felkészülni. Ezért került be a rendelet-tervezetbe
ennek az előirányzata. Ha e tekintetben bármilyen változás lesz év közben, akkor egyértelmű,
hogy ennek az előirányzatnak csak időarányos része, illetve a társaság megszűntetésével
kapcsolatos költségek fedezete kerül igénybevételre.
Horváth László képviselő jelzi, hogy módosító indítványa van, mely szerint 3 millió forintot
irányozzanak elő turisztikai termékfejlesztésre, forrásoldala az iparűzési adó növekmény.
Ugyancsak kerüljön átcsoportosításra 2,2 millió forint a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóházhoz létszámbővítésre, melynek kezdő határideje 2016. május 1. A
TDM soron lévő 6,2 millió forint kerüljön céltartalékba, s amennyiben szükséges, akkor a
márciusi ülésen erről a képviselő-testület dönt.
Pill Eszter osztályvezető már korábban is elmondta, ha az intézményhez tesznek személyi
előirányzatot, akkor oda létszámkeretet is kell biztosítani. Amennyiben ez a létszámkeret most
bekerül az intézmény költségvetésébe, akkor azt a fajta létszámbővítést a pályázat során nem
tudják produkálni.
Horváth László képviselő úgy véli, az, hogy egy intézmény személyi előirányzata
megnövekszik, önmagában nem jelent semmit. Tehát, egyelőre előirányzat-növekményről
beszélnek, s nem pedig a létszámról.
Ottó Péter polgármester javasolja, szerepeltessék a múzeum neve mellett céltartalékban ezt az
összeget, és fogadjanak el a költségvetési rendelethez kapcsolódóan egy kiegészítő
határozatot, mely szerint a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2016. május 2.
napjával a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház létszámkeretét 1 fővel
megemeli, az ehhez szükséges személyi jellegű előirányzat-módosítást megteszi.
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Horváth László képviselő a javaslattal egyetért, azt elfogadja. Ahhoz viszont ragaszkodik,
hogy a TDM 6,2 millió forintos összege kerüljön céltartalékba, 3 millió forintot pedig
különítsenek el turisztikai termékfejlesztési pályázati alapra.
Ottó Péter polgármester elfogadja a „turisztikai termékfejlesztési pályázati alap”
megfogalmazást, mert ebben nincs nevesítve a célközönség. Az összeg céltartalékba kerül
egészen addig, amíg a pályázati kiírás megjelentetéséről nem döntenek. Megjegyzi, már csak
azt kell eldönteni, hogy a TDM támogatás teljes összege kerüljön céltartalékba vagy 3 millió
forintot hagyjanak előirányzatosítva, hogy a működéséhez szükséges forrást biztosítani tudják
az első ütemben.
Horváth László képviselő jelzi, számára elfogadhatatlan volt a javaslat, hogy vegyék le a
napirendről a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. megszüntetésének kezdeményezéséről
szóló előterjesztést, miközben bizottsági üléseken átbeszélték, külsős bizottsági tagokkal
megtárgyalták. Úgy gondolja, ez egyszerűen arcátlanság. Ragaszkodik ahhoz, hogy ez az
összeg kerüljön céltartalékba, s amennyiben döntés születik a TDM szervezet sorsát illetően,
akkor a szükséges összeget felszabadítják.
Ottó Péter polgármester az arcátlanságot illetően úgy gondolja, ezzel az eszközzel nem ő
szokott élni, hanem mások a képviselő-testület tagjai közül. Személy szerint a tegnapi
bizottsági ülést is végigülte, s úgy véli, mindegyik bizottsági ülésen elég komoly vita volt e
kérdés tekintetében, s arról se feledkezzenek meg, hogy a januári ülésen fogadtak el egy olyan
irányt, amely a márciusi testületi ülésre határozott meg bizottság számára feladatot ezzel
kapcsolatban. Tehát, a képviselőtársa által jegyzett előterjesztés előzte meg ezt a történetet,
azaz a jövő tervezése kapcsán már egy kész helyzetet teremtve, hogy az csak TDM szervezet
nélkül képzelhető el. Úgy gondolja, nem így van, s ezért javasolta, hogy a márciusi ülésen
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel részletesebben, az összefüggését is jobban megvilágítva és
átnézve, majd az alapján határozzák meg, milyen irányba szeretnének továbbmenni.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő azon javaslatát, mely szerint a
TDM szervezet 6,2 millió forint összegű támogatása kerüljön céltartalékba.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
Ottó Péter polgármester ismerteti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez kapcsolódó módosításokat, mely szerint
- a TDM előirányzata 6,2 millió forinttal céltartalékba kerül;
- a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház esetében a 2016. május 2. napjától
történő foglalkoztatás ez évi forrásigénye 2,2 millió forinttal céltartalékba kerül, melyhez
kapcsolódóan kiegészítő határozati javaslatot fogadnak el, ami a létszámbővítésre jelent
garanciát;
- turisztikai termékfejlesztési pályázati alap létrehozására kerül sor, melynek 3 millió forintos
előirányzatát egyelőre céltartalékba helyezik;
- a plusz kiadások szükséges fedezete az iparűzési adó előirányzat megemelésével kerül
teljesítésre;
Javasolja a Pénzügyi Osztály vezetője által ismertetett módosító javaslat figyelembevételét is
a rendelet-tervezet elfogadásakor.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2016.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház létszámkeretét 2016. május 2. napjával 1 fővel megemeli, a létszámbővítéshez
szükséges előirányzatot az intézmény költségvetésében biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Emberi Kapcsolatok Bizottság
javaslatával összhangban ismerteti az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
I. félévi teljesítését figyelembe véve megfontolja a 8/2016.(I.28.) határozatában foglaltak
felülvizsgálatát.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2016.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I.
félévi teljesítését figyelembe véve megfontolja a 8/2016.(I.28.) határozatában foglaltak
felülvizsgálatát.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
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4./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását az 1. függelék
alábbi módosításával:
„Az ingatlanhasználó az emblémázott zsákot, és a kötegelt papírhulladékot legfeljebb a
szállítási napot megelőző napon 20 órától helyezi ki a közterületre.”
Sümegi Attila jegyző az Emberi Kapcsolatok Bizottság javaslatával egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet
a

közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. I. félévi munkatervének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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.
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
32/2016.(II.25.) határozata
a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. I. félévi munkatervének
módosításáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2015.(XII.10.) határozattal elfogadott
2016. I. félévi munkatervében a 2016. márciusi képviselő-testületi ülés „2016. március 31.”- i
időpontját 2016. március 24-re módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Ottó Péter főállású
polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2016. évben 42 munkanap
szabadságra jogosult az alábbiak szerint:
Alapszabadság:
25 munkanap/év
2016.01.01. – 2016.12.31. 25 nap
Pótszabadság:
14 munkanap/év
2016.01.01. – 2016.12.31. 14 nap
2015. évben fel nem használt szabadság
2015.01.01. – 2015.12.31.
3 nap
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban megállapított 42 munkanap
szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Év
Hónap
Naptári nap megjelölése
Igénybe venni
kívánt napok
száma adott
hónapban
2016.
január
február
március
29-31.
3
április
1.
1
május
június
július
11-15. 18-22. 25-28.
14
augusztus
8-12. 15-19.
10
szeptember
október
24-28.
5
november
december
19-23. 27-30.
9
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Zirc Város Polgármestere részére jelen határozat
1./ pontja szerint a 2016. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3)
bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész
vezetéséről gondoskodjon.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatos

7./ A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az „A” határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a „B” határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az „A” határozati javaslatot teszi fel először
szavazásra, mely szerint a hivatal szervezeti keretein belül oldják meg a feladat ellátását.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2016.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi főépítészi feladatok megbízásos
jogviszonyban történő ellátására az előterjesztésben foglaltak alapján nem ír ki pályázatot,
mivel a feladat ellátása a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti keretein belül
megvalósítható.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

8./ Bankszámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez szükséges döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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
35/2016.(II.25.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
fizetőképességének biztosítása érdekében 2016. március 1. napjától 2016. december 31.
napjáig éven belüli futamidejű, 50 millió forintos bankszámla-hitelkeret szerződést köt a
számlavezető B3 TAKARÉK Szövetkezettel (Székhely: 8444 Szentgál, Fő u. 30.;
Cégjegyzékszám: 19-02-000339).
2./ A hitel fedezetéül felajánlott biztosíték az alábbi hrsz-ú zirci ingatlan:
1893/1
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2./ pontban felajánlott biztosíték nem önkormányzati
törzsvagyon.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret szerződés előkészítésével
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret
szerződés aláírására.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
5./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2016. március 1.

9./ A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását, és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy Horváth
László gazdasági tanácsnok a júniusi képviselő-testületi ülésre számoljon be a városi honlap
készítésével kapcsolatos feladatok teljesítéséről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, bizottsági üléseken is elmondta, hogy kicsit hosszúnak
tartja a december 31-i időpontot. Ugyanakkor az Emberi Kapcsolatok Bizottság javaslatát
figyelembe véve – ami azt jelenti, hogy folyamatos pressziónak lesz kitéve a közreműködő
vállalkozás – bízzanak benne, hogy valamikor a nyár folyamán ténylegesen el fog készülni a
honlap.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Creative Management
Kft-vel, 2015. szeptember 10-én megkötött megbízási szerződést az előterjesztés 3.
melléklete szerint módosítja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont
szerinti megbízási szerződés-módosítás aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. március 11.

10./ Tulajdonosi hozzájárulás Zirc város szélessávú optikai hálózat kiépítéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság javaslatát, mely szerint, amikor megadják a hozzájáruló nyilatkozatot, tegyenek
kísérletet arra, hogy a KOMPLEX Tel-Com Kft. azon igényüket, amely a Rákóczi téren,
illetve az új autóbusz-pályaudvaron a nyílt Wifi hozzáférési pontot megteremti, be tudná-e
vállalni. Amennyiben ezt megteszi, akkor értelemszerűen a később tárgyalandó napirendi pont
– ami a nyílt vezeték nélküli internetelérés kialakításáról szól – aktualitását veszti. Ettől
függetlenül a bizottság fenntartja azt a javaslatot, hogy arról a napirendi pontról is beszéljen a
képviselő-testület.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő a bizottsági javaslathoz kapcsolódóan kéri, hogy ebben az esetben se
Wifi hozzáférési pontról beszéljenek, hanem területlefedettségről.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy egy második határozati javaslatban fogalmazzák meg
az ilyen irányú megkeresés tárgyát. Elsőként az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KOMPLEX Tel-Com Kft. (1113
Budapest, Edömér u. 2.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad Zirc város szélessávú
optikai hálózat kiépítéséhez az alábbiak szerint:
• A tulajdonosi hozzájárulást a BRIDGE FTTH hálózat fejlesztés ZIRC FTHH
hálózata ID. szám: 15300351; munkaszám: KO 545/45; tervszám: KO - 545/8/P
tervdokumentáció szerinti nyomvonalhoz adjuk.
• Az önkormányzatunk tulajdonában lévő közterületeken a fent hivatkozott optikai
hálózat elhelyezhető.
• A kivitelezés során a felbontott közterületeket az eredeti burkolat minőséggel kell
helyreállítani.
• Az öt éven belül új aszfaltburkolatot kapott járdák nem bonthatók fel! Az öt évnél
régebben felújított érintett járdák helyreállítását, amennyiben a felbontás mértéke
eléri a járda szélességének a felét, teljes szélességben, egyéb esetben fele
szélességben kell elvégezni.
• A megvalósult közműhálózat geodéziai bemérés digitális állományát (CAD, dwg)
önkormányzatunknak át kell adni.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy tárgyi hálózat
építés közútkezelői nyilatkozatát a fentiek figyelembevételével adja ki.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban nevesített tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. március 7.

Ottó Péter polgármester az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatával összhangban
felteszi szavazásra azon javaslatot, amely a KOMPLEX Tel-Com Kft-t megkeresi, hogy a
városközpont és az új autóbusz-pályaudvar területén tervezett nyílt Wifi lefedettséget
biztosító technikai feltételeket teremtse meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2016.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon
a KOMPLEX Tel-Com Kft. (1113 Budapest, Edömér u. 2.) képviselőivel Zirc, városközpont
és az új autóbusz-pályaudvar területén tervezett nyílt Wifi lefedettséget biztosító technikai
feltételek megteremtésének lehetőségéről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

11./ Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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
39/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zirc
1893/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítás átvezetéséhez szükséges, az előterjesztés melléklete
szerinti megállapodást - az esetlegesen felmerülő technikai módosításokkal - a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Pápai Szakképzési Centrummal aláírja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zirc
1917/2 és 1917/7 hrsz-ú ingatlanok telekalakítás átvezetéséhez szükséges, az előterjesztés
melléklete szerinti megállapodást - az esetlegesen felmerülő technikai módosításokkal - a
KOVEBBE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel aláírja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zirc
1901, 1902 és 1928/3 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához szükséges, az előterjesztés
melléklete szerinti nyilatkozatot aláírja.
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4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 3./ pontokban szereplő ingatlanok telekhatár-rendezésével kapcsolatos feladatok során
teljes jogkörrel eljárjon, és az eljárásokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot
megtegye az illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya felé.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pont esetében: 2016. március 31.

12./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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
40/2016.(II.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
• 45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó
víziközmű-rendszer
• 51. sorszámú 21-26499-1-001-00-15 MEKH kóddal rendelkező Zirc
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
• 35. sorszámú 11-25566-1-004-01-12 MEKH kóddal rendelkező Hárskút
ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket
készítse el és a Vksztv., valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra
irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. március 31.
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13./ „Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó területén létesített
kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése” című pályázatra beérkezett ajánlatok
bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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
41/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város területén lévő települési
szilárd hulladéklerakó területén létesített kármentesítési monitoring rendszer
üzemeltetése” tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül a RexTerra
Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el, bruttó
1.007.872,- Ft vállalási áron.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített ajánlattevővel
a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. március 7.

15./ Pályázat kiírása nyílt vezeték nélküli internetelérés kialakítására a belvárosban
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy
a vezeték nélküli internet elérési lehetőség az új autóbusz-pályaudvarra is terjedjen ki.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerinti módosítással:
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„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vezeték nélküli Internet elérési
lehetőséget kíván biztosítani a Rákóczi téren (Ifjúsági Fórumon történő elhelyezéssel),
valamint az új autóbusz-pályaudvaron.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
árajánlatokat kérjen be az 1./ pontban meghatározottak szerint a hotspot kialakítására.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
beérkezett árajánlatok alapján – műszaki tartalommal együtt – a képviselő-testület
áprilisi ülésére előterjesztést készítsen.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a vezeték
nélküli internet elérési lehetőség az új autóbusz-pályaudvarra is terjedjen ki. A lefedettségre
kérjenek ajánlatot.
Ottó Péter polgármester kérdezi, jó úgy a javaslat, hogy a Rákóczi tér és az új autóbuszpályaudvar területe?
Horváth László képviselő javasolja, hogy az új autóbusz-pályaudvar és a kerékpárút területe
legyen.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az jóval nagyobb terület, mert abban benne van a
hosszúrét teljes területe.
Horváth László képviselő szerint a cél az, hogy a szabadidő-központosítás ilyen értelemben
kiterjedjen. Tehát, egyrészt összekötődjön az utazással, másrészt a szabadidő-eltöltéssel.
Ottó Péter polgármester javasolja, a határozati javaslatban úgy szerepeljen, hogy a Rákóczi
téren, az új autóbusz-pályaudvaron és a megépített kerékpárút által határolt területen
biztosítanak vezeték nélküli Internet elérési lehetőséget.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vezeték nélküli Internet elérési lehetőséget
kíván biztosítani a Rákóczi téren, az új autóbusz-pályaudvaron és a megépített kerékpárút
által határolt területen.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
árajánlatokat kérjen be az 1./ pontban meghatározottak szerint a hotspot kialakítására.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett
árajánlatok alapján – műszaki tartalommal együtt – a képviselő-testület áprilisi ülésére
előterjesztést készítsen.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. március 31.
3./ pont esetében: 2016. áprilisi képviselő-testületi ülés

16./ A város közterületein és a köztemetőkben 2016. évben tervezett növénytelepítések,
valamint a Borzavári úti temető kerítése mentén lévő veszélyes fák kivágása és a kerítés
felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő köszöni az előterjesztést, mert az Emberi Kapcsolatok
Bizottság korábbi észrevételeit figyelembe véve, korrektül, laikusok számára is teljesen
érthetően készült el.
Megjegyzi, hogy a temetői kerítés-felújítást illetően árajánlatot kért attól a cégtől, akitől
annak idején az óvodakerítést rendelték. E-mailben küldtek egy árajánlatot, mely szerint 200
m ponthegesztett, 1,70 m magas drótkerítés 2,40 m magas új betonoszlopokkal, szállítással,
munkadíjjal, Áfa-val 408.940,- Ft.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének továbbítják
az árajánlatot. Hozzáteszi, ennek az előterjesztésnek nem képezi részét a kerítés. Arról szól,
hogy a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés a Borzavári úti temetőben
megvalósítható kerítés-felújítási munkálatokról.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó temető és a városi közterületek
fásításához szükséges növényállomány beszerzésére bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeget
biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2016. márciusi rendes testületi ülésre
készítsen előterjesztést a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. részéről a Borzavári úti
temetőben megvalósítható kerítés-felújítási munkálatokról és azok ütemezéséről.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2016. március 31.
2./ pont esetében: 2016. március 24.

17./ Tavaszi lakossági zöldhulladék begyűjtési akció megszervezése
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy szeretnék a városban fenntartani a
zöldhulladék összegyűjtésével kapcsolatos szolgáltatást. Nyilván abból a célból, hogy a
tavaszi-őszi zöldhulladékkal kapcsolatban összehozható lombégetéseket elkerüljék. Úgy
gondolja, most olyan mennyiségű zöldhulladék nem lesz, mivel alapvetően metszések
történnek a kertekben. A javaslat lényege, hogy tavasszal is történjen meg a zöldhulladék
begyűjtése. Emlékezete szerint ez április 22-én lesz, de erről készül majd egy hirdetmény,
illetve ezzel együtt hirdessék meg a lakosság által minden évben joggal várt lomtalanítási
akciót is.
Felhívja a figyelmet, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákok még rendelkezésre állnak a
hivatalban.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tájékoztatás – mely szerint a zsákok még rendelkezésre állnak – megerősítésre
kerüljön be a felhívásba. Célszerűnek tartaná, ha minden háztartásba szórólap formájában is
eljutna ez az anyag. Tehát, nemcsak a határozati javaslatban szereplő képújság, honlap,
zircblog felületén jelenne meg, hanem eljutna minden háztartásba az információ.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő jelzi, a legutóbbi alkalommal az ingyenes zsákokat
mindenki elvitte, minimális mennyiséget vásároltak az emberek és utána azt lehetett látni,
hogy kitettek zsák nélkül, összekötegelt, vagy más fajta zsákba berakott zöldhulladékot.
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Úgy gondolja, nagyon sokat áldoz az önkormányzat azért, hogy ez megtörténhessen, de annyi
együttműködést elvárnának a lakosságtól, hogy vásároljon plusz zsákokat, mert így nem
méltányos másokkal szemben.
Ottó Péter polgármester úgy véli, az őszi begyűjtésnek ilyen szempontból is van tapasztalata.
Talán mindenki jobban meg tudja tervezni azt, hogy valójában hány zsákra van szüksége.
Amennyiben a felhívásban szerepel, hogy a más zsákokban kihelyezett hulladék nem kerül
elszállításra, akkor esetleg eredménye lesz a képviselő asszony által elmondottaknak.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április hónapban ismét lakossági
zöldhulladék begyűjtést szervez Zirc város belterületén. A lakossági zöldhulladék
gyűjtésére, az önkormányzat kerti ingatlanonként 2 db 110 literes zsákot ingyen, további
zsákokat 300,- Ft/zsák egységáron előzetesen biztosít a szolgáltatást végző vállalkozáson
keresztül.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zöldhulladék begyűjtésére, szállítására
árajánlatot kér be a munka elvégzésére jogosultsággal rendelkező vállalkozásoktól.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zöldhulladék kezelés többletköltségét, az
előzetesen értékesített zsákok ára feletti összeget, a 2016. évi költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az 1./ pont szerinti
lakossági zöldhulladék begyűjtés megszervezésére és a szolgáltatás egyszeri
megrendelésére kérjen be ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szolgáltatási
szerződést kösse meg.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
zöldhulladék gyűjtés tényéről, időpontjáról, a gyűjtőzsákok átvételének lehetőségéről,
valamint a tavaszi lomtalanításról az elérhető tájékoztatási csatornákon keresztül
(képújság, honlap, zircblog), illetve minden háztartásba eljuttatott szórólapon értesítse a
lakosságot.
6./ A képviselő-testület kéri, az 5./ pontban nevesített szórólapon ugyancsak történjen
tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalnál a szelektív
hulladékgyűjtő zsákok a készlet erejéig továbbra is átvehetők.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

19./ Zirc, Petőfi Sándor utca 8. szám alatt lévő 1035 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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
45/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Petőfi Sándor utca 8. szám alatt lévő
1035 hrsz-ú ingatlanon lévő épület felújítási munkáinak elvégzéséhez pályázat benyújtását
tervezi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban megjelölt projekthez a szükséges előkészítési, engedélyezési feladatok
(tervezések, engedélyezések) ellátására árajánlatot kérjen be.
3./ 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./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. március 11.
3./ pont esetében: 2016. márciusi rendes képviselő-testületi ülés

20./ Lakótelek kialakításra és beépítésre alkalmas önkormányzati telkekkel kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság nem támogatja az előterjesztés első határozati
javaslatának elfogadását.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

33
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatja az előterjesztés első
határozati javaslatának elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés harmadik határozati javaslatának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatja az előterjesztés első határozati javaslatának
elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés harmadik határozati javaslatának elfogadását.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy előterjesztőként az előterjesztés első két határozati
javaslatát visszavonja. A bizottsági javaslatokkal összhangban a harmadik határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Zirc 1525/4, 1796/3
és a 1812/26 hrsz-ú, valamint a 2358/13 és 2358/14 hrsz-ú telkeket lakóépület építése
céljára.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az 1./ pontban
meghatározott ingatlanok tekintetében értékbecslésen alapuló nyilvános pályázati felhívás
összeállítására és a 2016. márciusi rendes testületi ülésre történő beterjesztésre.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. március 24.

22./ Egyéb ügyek
a/ Lovas és kerékpáros túraútvonalak terveztetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés első
határozati javaslatának elfogadását az alábbiak szerint:
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„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc környéki kerékpáros és lovas
túraútvonal tanulmánytervének és műszaki terveinek elkészítésére megbízást ad a Via
Futura Kft. (8200 Veszprém, Budapest út 2.) vállalkozás részére 1.500.000,- Ft + ÁFA,
összesen bruttó 1.905.000,- Ft díjért.
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. március 15.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az első 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
47/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc környéki kerékpáros és lovas
túraútvonal tanulmánytervének és műszaki terveinek elkészítésére megbízást ad a Via
Futura Kft. (8200 Veszprém, Budapest út 2.) vállalkozás részére 1.500.000,- Ft + ÁFA,
összesen bruttó 1.905.000,- Ft díjért.
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. március 15.

b/ Pályázatok előkészítése a 2014-2020 EU forrásokra (II.)
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztés elkészítését követően a térség
polgármesterei részéről érkezett javaslatokat figyelembe véve bizottsági ülésen kiegészítésre
került a határozati javaslat.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbi módosítással:
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„1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió 2014-2020 közötti
ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből a jelenlegi felhívások alapján a
következő pályázat benyújtását tervezi:
- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Zircen
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyitott arra, hogy az 1./ pontban
megjelölt pályázatba kölcsönös szándék esetén együttműködő partnerként bevonja a
térség településeit.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzattól és pályázati tanácsadó cégektől kérjen ajánlatot
az 1./ pontban megjelölt projekt előkészítő és megvalósítási menedzsment feladatainak
teljes körű ellátására.
4./ 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.
5./ 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./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: ajánlatok beérkezését követően”
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Gazdasági,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság módosításában szereplő új 2./ ponttal.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában szerepel a pályázat
címe. Tekintettel arra, hogy az együttműködési szándékot kifejezik a térség települései
irányába, ezért szerepeljen úgy a pályázat címe, miszerint „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés a Zirci Járás területén”.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2016.(II.25.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió 2014-2020 közötti
ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből a jelenlegi felhívások alapján a
következő pályázat benyújtását tervezi:
- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés a Zirci Járás
területén

36
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyitott arra, hogy az 1./ pontban megjelölt
pályázatba kölcsönös szándék esetén együttműködő partnerként bevonja a térség
településeit.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzattól és pályázati tanácsadó cégektől kérjen ajánlatot az 1./
pontban megjelölt projekt előkészítő és megvalósítási menedzsment feladatainak teljes
körű ellátására.
4./ 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.
5./ 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./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: ajánlatok beérkezését követően

23./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2015. évi beszámolója
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a beszámoló
tudomásulvételét.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a beszámoló tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
2015. évi beszámolóját tudomásul veszi.

24./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Kérdés
Kasper Ágota képviselő a Magyar Mezőgazdasági Múzeum szakembereinek látogatásával
kapcsolatban érdeklődik.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy közülük többen jártak már kinn az Agrárműszaki
Emlékek Gyűjteményének helyszínén. Az intézmény műszaki szakértői számára jelentett
újabb élményelemeket a kiállítás megtekintése. Úgy gondolja, összességében a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumnak az a véleménye, hogy célszerűbb lenne a kiállítási anyagot egy
jobban látogatható helyen elhelyezni mindamellett, hogy a kiállítás gazdájával – a szakképző
iskolával – az együttműködést továbbra is fenn kellene tartani. A tulajdonjog kérdése
mindenféleképpen egy tisztázandó történet. A szakmai közreműködésben partnerek lennének
azon kérdések tekintetében, melyek akár egy új kiállítás megtervezését, akár az
állományvédelemmel, akár a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok elvégzését jelenti.
Megjegyzi, ezzel kapcsolatban elküldték az ajánlatkérést a múzeum részére és várják a
visszajelzésüket.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

25./ 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 9 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

26./ 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.

27./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
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 28 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

