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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 24-én 18,10 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
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatója
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese

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, a
meghívóban szerepel a „Zirc Város Stratégiai Program tervezetének első olvasatban történő
tárgyalása” című napirendi pont, s tekintettel arra, hogy az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság javasolta a napirendről történő levételét, és a többi bizottság sem tárgyalta
érdemben az előterjesztést, ezért javasolja, a képviselő-testület se tárgyalja meg.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő jelzi, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja, hogy a
„Zselic Kosara Egyesület kártérítési igénye” című napirendi pontot se tárgyalja a képviselőtestület, és ezzel kapcsolatban hozott egy kiegészítő határozati javaslatot.
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Személy szerint javasolja, hogy a „Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala”, valamint a „Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 48/2016.(II.25.) határozatának 5./ pontja szerinti döntés meghozatala”
napirendi pontok szintén kerüljenek le a napirendről.
Lingl Zoltán képviselő az utóbb említett napirendi ponttal kapcsolatban úgy gondolja, a
Pénzügyi Ellenőrző, illetve a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság kapott
egy felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy e tárgyban hozzon döntést. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság azzal, hogy napirendre sem vette az előterjesztést, nem hajtotta végre a
testület utasítását. Javasolja, ez maradjon napirenden.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a „Zselic Kosara Egyesület kártérítési igénye”
napirendi pont kapcsán a Gazdaság, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság hozott
döntést, javaslatot fogalmazott meg. Javasolja, hogy tanácsnok úr ügyrendi bizottság
javaslatával összhangban megtett javaslatáról szavazzanak.
Javasolja, hogy a „Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2016.(II.25.)
határozatának 5./ pontja szerinti döntés meghozatala” tárgyú előterjesztést tárgyalják meg.
A „Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntés meghozatala” napirendi pont levételét tudja támogatni tekintettel arra, hogy
folyamatban van még több képviselő-testület csatlakozással kapcsolatos döntésének
meghozatala.
A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság azon
javaslatát, hogy a „Zselic Kosara Egyesület kártérítési igénye” című napirendi pont kerüljön
le a napirendről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a „Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 48/2016.(II.25.) határozatának 5./ pontja szerinti döntés meghozatala”
című előterjesztést a képviselő-testület tárgyalja meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja a
javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala
- Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston
Program) és járásszékhely múzeumok szakmai támogatására

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2016.(III.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
3./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2016.(II.25.) számú „Kitekintő
határozatának” módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
7./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Helyi védettségre javasolt területek feltárása és a védetté nyilvánítás folyamatának
elindítása, különös tekintettel az elkészült vizsgálati anyaggal rendelkező Pintér-hegyre,
illetve egyéb, a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi
Múzeuma által helyi védelemre javasolt területekre
Előadó: Kasper Ágota képviselő
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10./ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Kasper Ágota képviselő
11./ Támogatás nyújtása az FC Zirc fejlesztési pályázataihoz
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épület
továbbfejlesztésének a lehetőségei (vizesblokk rendbetétele, felázott udvar rendbetétele,
ingatlan bekerítése, iskola területének a világítása)
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ A Zirc 1914/2, 1924 és az 1910 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése iskolaközpont
kialakítása céljából
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatt lévő 1910 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó kézilabdamunkacsarnok beruházás támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása szerepének, a feladatok további ellátása
lehetőségeinek vizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Borzavári úti temető kerítésének felújítása, valamint a kerítés mentén lévő veszélyes fák
kivágása és az azt követő növénypótlások megvalósítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Zirc, Kossuth utcai (Háziorvosi rendelőnél) buszöböl kiépítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Varga Zoltán zirci lakos telekhatár-rendezési kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Acél-Vakond Kft. telekkiegészítés vásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Zirc, Győri út 14. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
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23./ Egyéb ügyek
a/ Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston
Program) és járásszékhely múzeumok szakmai támogatására
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
24./ Beszámoló a középkori királyi udvarház történelmi emlékhellyé nyilvánításának
folyamatában elért eredményekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
25./ Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület tevékenységéről a tervek, rendeletek, határozatok és a megvalósulás tükrében
Előadó: Ottó Péter polgármester
26./ Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
27./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
28./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
29./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a „Zirc, Győri út
14. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés”, valamint az
„Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontokat.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2016.(III.24.) határozata
„Zirc, Győri út 14. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés”
napirendi pont
zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Zirc,
Győri út 14. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés” előterjesztést
zárt ülés keretében tárgyalja, mivel a napirend nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat
érint és az adott vagyontárgy jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés
indokainak nyilvánosságra kerülése más érdekeit sértené (Gerván Lászlóné kérelmező kérte a
zárt ülés tárgyalását.)
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016.(III.24.) 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 javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
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:
6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a sokszorosan átfésült
és módosított rendelet-tervezethez még két kiegészítése lenne. Az egyik, hogy a „Zirc város
sportegyesülete” cím adományozásánál a javaslattételi felhívásba kerüljön bele, miszerint „A
kitüntetést azok a Zircen bejegyzett sportegyesületek kaphatják meg …”. A tegnapi bizottsági
ülésen felmerült még egy módosítási javaslat, mely szerint a nagy létszámban sportoló
fiatalok miatt legyen arra mód, hogy a „Zirc város utánpótlás sportolója” elismerést
– amennyiben a bizottság úgy ítéli meg – maximum két személy részére megosztva adják ki
évente.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
7/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló
6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016.(III.24.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az
Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendeletben rögzített „Zirc város elismerései” egységes arculatnak megfelelő díszdobozos
emlékplakett, díszoklevél és kitűző megterveztetésére és elkészíttetésükre.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a „Zirc Város
Díszpolgára” címmel kitüntetettek nevét tartalmazó tábla megterveztetésére, illetve a
Városháza emeleti aulájában történő elhelyeztetésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: 2016. június 30.

3./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2016.(II.25.) számú „Kitekintő
határozatának” módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Pénzügyi Osztály vezetője által módosított
határozati javaslat elfogadását:
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Pénzügyi Osztály vezetője
által módosított határozati javaslat elfogadását:
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Pill Eszter osztályvezető elmondja, hogy a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést
követően a 2016. évi saját bevételek mértéke növekedne 310.933.000,- Ft-ról 323.083.000,Ft-ra. Egyrészt a „Díjak, pótlékok, bírságok” soron volt módosítás, illetve a „Tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel”
soron. Ez a módosítás érinti a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosító rendelet-tervezetének 8. mellékletét is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016.(III.24.) 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.
Megnevezés
Helyi adók, települési adók
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

adatok ezer forintban
2016.
2017.
2018.
2019.
év
év
év
év
289 542 289 500 289 500 289 500
0

0

0

0

3 220

2 200

2 200

2 200

30 237

19 000

19 000

19 000

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 083 310 700 310 700 310 700

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

12 751

12 411

12 131

0

12 751

12 411

12 131

62 766

0

0

0

Fejlesztési hitelből eredő fizetési kötelezettség

10 266

0

0

0

Folyószámla-hitelből eredő fizetési kötelezettség

52 500

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség

3./ A Képviselő-testület a 29/2016.(II.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

11
b/ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a módosított rendelet-módosítás elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a módosított rendeletmódosítás elfogadását.
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:
8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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:
9/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
18/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
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5./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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
55/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 1.
mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

6./ Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde átalakításával, átszervezésével oly módon, hogy a Borzavári Manókert Óvoda
tagintézményben a maximálisan felvehető gyermeklétszám 25 főben kerüljön
meghatározásra a jelenlegi állapotnak megfelelően a korábbi 50 fő helyett.
2./ A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy a határozatot a Zirc és Lókút
Óvodatársulás Elnökének küldje meg.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal

7./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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
57/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát elfogadó 178/2012.(IX.10.) határozatát, valamint a szabályzatot módosító
63/2013.(III.25.), 36/2014.(III.31.) és a 233/2014.(XI.27.) határozatait hatályon kívül
helyezi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Zirc
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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8./ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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
58/2016.(III.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

9./ Helyi védettségre javasolt területek feltárása és a védetté nyilvánítás folyamatának
elindítása, különös tekintettel az elkészült vizsgálati anyaggal rendelkező Pintér-hegyre,
illetve egyéb, a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi
Múzeuma által helyi védelemre javasolt területekre
Előadó: Kasper Ágota képviselő
Kasper Ágota képviselő úgy gondolja, ha az integrált településfejlesztési stratégiában és a
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Intézete által készített stratégiai
programban leírtak szelleméhez hűek akarnak maradni, akkor ezen az úton el kell indulni, és
az első lépése a Pintérhegy védetté nyilvánítása lehet. Hangsúlyozza, semmiféle akadályt nem
jelent a különböző sportesemények megrendezésében, nem zavarja a tanösvények fejlesztését,
használatát. Semmiféle olyan tényező nincs, amit egyeztetéssel ne lehetne megoldani, illetve
szigorítással járna. Ez a város számára óriási érték, és hasznosítható dolog lenne, ha
megvalósulna.
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.
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Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a VERGA Zrt-nek, mint a terület kezelőjének tavaly júniusi
leveléhez képest változott-e a véleménye?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy telefonon megkereste a VERGA Zrt-t és
kérdezte, hogy a 2015. június 22-én kiadott állásfoglalásukat továbbra is fenntartják-e. Azt a
választ kapta, hogy igen. Tehát, az abban foglaltak továbbra is érvényesek, illetve ezzel
kapcsolatban a véleményük nem változott.
Lingl Zoltán képviselő tudomása szerint jelen pillanatban is kezelési terv alapján végzik ott az
erdőgazdálkodást. Utal arra, miszerint a védetté nyilvánításnak is az alapja, hogy kezelési terv
készül. Kérdezi, a kettő milyen viszonyban lesz egymással?
Kasper Ágota képviselő válasza, hogy a jelenleg hatályos kezelési terv marad hatályban.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, meddig érvényes a jelenlegi kezelési terv?
Kasper Ágota képviselő válasza, hogy ezt nem tudja.
Dr. Kovács László képviselő felveti, ez miért fontos?
Lingl Zoltán képviselő elmondja, hogy a jelenlegi kezelési tervet a terület kezelője készítette,
ami számukra megfelelő. Miután jó munkát végeznek, s reméli, még legalább 10 évig így
lesz, de közben átminősítik a területet és a védelem alá helyezéshez is megfelelő a kezelési
terv, akkor semmi kifogása ellene. Kérdezi, mi van akkor, ha például csak két hónapig
érvényes, és utána újat kell készíteni? Tehát, az erdő kezelője továbbra is hatással van arra,
hogy milyen kezelési terv készüljön, vagy elkészíti külső szakértő és kötelező érvényű lesz a
számára?
Kasper Ágota képviselő válasza szerint természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni,
melynek tartalmi követelményei vannak. Ezt valaki elkészíti. Tudomása szerint a helyi
védelem alá helyezett területtel kapcsolatos dolgok a jegyző hatáskörében lesznek.
Sümegi Attila jegyző megjegyzi, egyeztetési kötelezettség van a terület kezelőjével. Nyilván a
természetvédelmi kezelési terv tartalmát a képviselő-testület szakértő bevonásával fogja
meghatározni. Ezzel kapcsolatban a jegyzőnek engedélyezési feladatai vannak.
Hozzászólás
Nemes István képviselő véleménye szerint a múzeum által készített anyag nem
megkérdőjelezhető. Az általuk feltárt növények és élőlények stabilan jelen vannak most is
abban a környezetben. Tehát, a szálaló művelés eredményeként ezek a fajok fellelhetők. A
VERGA Zrt. gondos erdőgazdálkodásának köszönhetően nem haltak ki fajok, hanem esetleg
újakat is felfedezhettek Felveti, vajon mit nyerhetnek vagy veszíthetnek? Nyerhetnek azzal,
hogy védetté nyilvánítják azt a területet. Ugyanakkor veszíthetnek azzal, hogy az esetleges
akadályok miatt a rendezvények nem kivitelezhetők. A képviselő-testület azért utasította el
már kétszer a terület védelem alá helyezésének kérdését, mert nem tudtak olyan biztos pontot
feltárni, ami indokolttá tette volna. Az egy dolog, hogy legyen védett területük, de lehet
bárhol máshol is.
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Nem érti, hogy miért éppen azt a területet helyezzék védelem alá, amit a mostani gazdálkodó
sem támogat, mert így látja jónak az elvégzett munkát. Úgy véli, mindenki a saját belátása
szerint szavazzon, s mérlegelje, hogy nyerhetnek egy védett területet, de esetleg veszíthetnek
vele sok mindent.
Kasper Ágota képviselő úgy gondolja, az a terület önmagában is érték. Csodára senki ne
számítson, csupán az ott fellelhető értékeket kellene megtartani, amihez segítséget nyújt a
helyi védelem.
Nemes István képviselő ezzel egyetért, de egy tudományos anyag legfontosabb pontjának azt
tartaná, ha arról számolna be, hogy a korábbi vizsgálatok során jelenlévő növények és
élőlények közül bizonyos fajok a nem megfelelő erdőművelés következtében eltűnőben
vannak, ami indokolná a terület mielőbbi védelem alá helyezését. A múzeum munkatársai
azonban azt tudták megállapítani, hogy ezek a fajok már évtizedek óta jelen vannak a
területen, s nem veszélyezteti őket a kihalás vagy a kiszáradás veszélye, mert a szálaló
művelés egyik előnye, hogy több fajta és korú faegyed egyszerre jelen van.
Kasper Ágota képviselő szerint az a baj, hogy öreg fák már nincsenek a területen, mert ha ott
lennének, akkor több lenne például a havasi cincér. Ugyancsak példaként említi az alpesi gőte
alfaját, mivel a kiszáradó félben lévő területek miatt egyedi értéknek számít az élőhelye.
Hangsúlyozza, ezek azok az értékek, amikre vigyázni kellene, mert itt egyedinek tekinthetők.
Ezeket az élőlényeket most még meg tudják mutatni az idelátogatóknak, de meg kellene
védeni az élőhelyüket.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a helyi védelem alá helyezés alapja a természetvédelmi
kezelési terv?
Kasper Ágota képviselő válasza, hogy ezt el kell készíteni.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a jelenlegi kezelési terv lesz az alapja az elkészítendő
tervnek?
Kasper Ágota képviselő válasza, hogy igen, de azon kívül minden más egyéb is belekerül.
Várszegi Bernadett főépítészi referens jelzi, a természetvédelmi kezelési tervek készítésére,
készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008.(II.5.) KvVM. rendelet
szabályozza, hogy milyen kérdéseket kell vizsgálnia a természetvédelmi kezelési tervnek,
illetve milyen kérdésekre kell kiterjednie. Ki kell térnie az erdők kezelésére, de ezen kívül az
élőhelyek kezelésére, fenntartására, a fajok védelmére, táj- és kultúrtörténeti értékekre,
látogathatóságra, oktatás és bemutatásra, kutatásra, vizsgálatra, terület- és földhasználatra,
illetve természetvédelmi infrastrukturális kérdésekre. Tehát, a kezelési terv készítőjének
ezeket kötelezően vizsgálnia kell, illetve minden pontban megoldást kell adnia, hogy ezen a
területen milyen módon folytatható.
Ottó Péter polgármester maximálisan tiszteli képviselő asszonyt, hogy harmadszor is
előterjesztette az adott témát. Áttanulmányozta az előterjesztést, és úgy gondolja, sokkal
megalapozottabb és részletesebb, mint a korábbi, hasonló témában elkészült előterjesztések
voltak. Szívesen olvasta azokat a hivatkozásokat is, melyek még nem elfogadott
dokumentumból valók.
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Az előterjesztésből számára nem igazán tetszett a kőbánya története. A korábbi
előterjesztésben is benne volt, s akkor egyértelművé tették mindenki számára, hogy bármit is
tesznek a területen, bármilyen védettség alá helyezik, semmi köze nincs a légvonalban
legközelebbi pontján is 450 m-re tervezett gyepterületi mészkőbányászati tevékenységhez. Az
indokolásból ezt a pontot kihagyta volna, mert nem támaszt alá vele semmit sem.
Úgy gondolja, a természeti környezetük és a környezetükben lévő erdők nem kizárólagosan a
múzeum által megkutatott területet jelentik. Ez az a terület, amely leginkább a helyiek és az
idelátogatók által is terhelt környezet. Azzal nem oldanak meg semmit sem, hogyha az
erdőgazdálkodó számára olyan tervek elkészítését, illetve betartását teszik kötelezővé, amit
egyébként saját magától is próbál normálisan végezni. A legnagyobb probléma az, hogy
vannak olyan lelkes állampolgárok, akik az erdőbe hordják ki a szemetüket, rendszeresen
kutyákkal járják az erdőt és a vadállományt rettegésben tartják. Véleménye szerint az emberi
jelenlét a legfőbb korlátozója mind a növény-, mind az állatvilágnak, s ez főleg Zirchez közeli
területeken igaz. Sokkal inkább elképzelhetőnek tartana egy olyan helyi védettséget, ami nem
Zirc közvetlen környezetében lévő erdőterületet érint éppen azért, mert ott jó eséllyel
kevesebben járnak, kevésbé jelentős az emberek hatása, s valószínű a Pintérhegyi parkerdő
területén jelenlévő élőlények ugyanúgy megtalálhatók beljebb is esetleg sokkal nagyobb
egyedszámban és jobban fenntartható populációban. A Pintérhegyi parkerdő évek óta jelentős
turisztikai forgalomnak is kitett, az ott megvalósított fejlesztések gyakorlatilag ezt a célt
szolgálják. Úgy véli, a helyi védettség alá helyezéssel a legfontosabb „károkozót”, magát az
embert nem fogják tudni kitiltani erről a területről, de ez nem is lehet cél.
Az elmondottak alapján jelen pillanatban sem tudja támogatni az előterjesztést. Nem tartja
szükségszerűnek olyan vélt vagy valós korlátokkal a VERGA Zrt-t terhelni, ami egyébként a
természeti értékek megóvását nem segíti elő.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, amikor az előterjesztést leadta még nem volt arról szó,
hogy a stratégiai program nem kerül a képviselő-testület elé.
A kőbányát illetően azzal tisztában van, hogy nincs összefüggés, csak megerősítésként került
az előterjesztésbe. Ha a város kiállt amellett, hogy ne legyen kőbánya, őrizzék meg a területet
úgy, ahogy van, akkor ez tulajdonképpen példaként szolgálhat. Úgy gondolja, nem tudják és
nem is szabad a természetből kivenni az embert. Ha módjukban áll a védett területre kivinni a
kiránduló csoportokat, akkor talán a következő alkalommal mindenki meggondolja, hogy az
erdőben szemeteljen-e. Hangsúlyozza, éppen az a város értéke, hogy a közvetlen
környezetében van ez a terület. Ha a turistákat szeretnék ellátni, s nemcsak esztétikai, hanem
mindenféle egyéb élménnyel, akkor Zircnek van egy olyan csodálatos lehetősége, hogy öt
percre a városközponttól ott az erdő. Említi, ez a dolog nem csupán a Pintérhegyre
koncentrálódik, hanem azokra a területekre, amit felsoroltak még a múzeum munkatársai.
Nemes István képviselő véleménye szerint a helyi védelem alá helyezés azt is jelenti, hogy a
légteret szintén védeniük kell.
Kasper Ágota képviselő jelzi, az előterjesztésben ilyenről nincs szó.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pintérhegy és környékének
helyi védett természeti területként történő kijelölését, valamint a további, helyi védettségre
javasolt területek feltárását.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumától
ajánlatot kérjen be a Pintérhegy és környékét érintő helyi jelentőségű természeti védelem
elrendeléséhez szükséges természetvédelmi kezelési terv elkészítésére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett
ajánlatot terjessze be a képviselő-testület következő rendes ülésére.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. március 31.
3./ pont esetében: 2016. április 28.

10./ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Kasper Ágota képviselő
Dr. Kovács László képviselő távozik az ülésteremből.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a 3./
pontban meghatározott bizottságok együttes ülése helyett képviselő-testületi ülésen hozzanak
döntést. Ennek megfelelően a felelős a 3./ pont esetében is a polgármester.
Kasper Ágota képviselő jelzi, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság javaslatával egyetért, azt
elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, I. András téren lévő 1956-os
emlékmű felújítására az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírásra került KKETTKK56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat benyújtását tervezi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban megjelölt projekthez a szükséges előkészítési feladatokat végezze el, amennyiben
indokolt (pl.: tervezések, engedélyezések) a feladat ellátására árajánlatot kérjen be.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a projektek
előkészítésével kapcsolatosan beérkezett árajánlatokról készítsen előterjesztést a
képviselő-testületi döntés meghozatala érdekében.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: előkészítési feladatok 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés
3./ pont esetében: ajánlatok beérkezését követően

11./ Támogatás nyújtása az FC Zirc fejlesztési pályázataihoz
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés első határozati javaslatának
elfogadását az 1./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az FC Zirc
Sportegyesület a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 1903 hrsz-ú
ingatlanon műfüves kispályára pályázatot nyújtson be és támogatott pályázat esetében a
beruházást megvalósítsa, és üzemeltesse azzal a feltétellel, hogy a zirci intézmények
használhatják a létesítményt.”
A bizottság javasolja az előterjesztés második határozati javaslatának elfogadását az 1./ pont
alábbiak szerinti módosításával:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az FC Zirc
Sportegyesület a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 1903 hrsz-ú
ingatlanon lévő épületek, építmények fejlesztésére pálya-felújítási pályázatot nyújtson be
és támogatott pályázat esetében a beruházást megvalósítsa, és üzemeltesse azzal a
feltétellel, hogy a zirci intézmények használhatják a létesítményeket.”
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javaslatában megfogalmazottak szerint az előterjesztés első és második határozati
javaslatának elfogadását.
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy mindkét határozati javaslat 1./ pontjából kerüljön ki
az „és üzemeltesse” megfogalmazás, mivel az önkormányzat az éves Közhasznúsági
Szerződés keretében a gazdasági társaságával köt szerződést a sportpálya üzemeltetési
feladataira. Úgy gondolja, ezen a jövőben sem célszerű változtatni.
Horváth László képviselő javasolja, tegyék bele, hogy a zirci intézmények térítésmentesen
használhatják a létesítményt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az FC Zirc
Sportegyesület a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 1903 hrsz-ú
ingatlanon műfüves kispályára pályázatot nyújtson be és támogatott pályázat esetében a
beruházást megvalósítsa azzal a feltétellel, hogy a zirci intézmények térítésmentesen
használhatják a létesítményt.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához maximum
2.550.000,- Ft összegű támogatást biztosít az FC Zirc részére támogatási szerződés
keretében. A beruházás forrása Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés
általános működési tartalék terhére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: támogató döntés esetén

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az FC Zirc
Sportegyesület a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 1903 hrsz-ú
ingatlanon lévő épületek, építmények fejlesztésére pálya-felújítási pályázatot nyújtson be
és támogatott pályázat esetében a beruházást megvalósítsa azzal a feltétellel, hogy a zirci
intézmények térítésmentesen használhatják a létesítményt.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósításához maximum
2.550.000,- Ft összegű támogatást biztosít az FC Zirc részére támogatási szerződés
keretében. A beruházás forrása Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés
általános működési tartalék terhére
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: támogató döntés esetén

12./ Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épület
továbbfejlesztésének a lehetőségei (vizesblokk rendbetétele, felázott udvar rendbetétele,
ingatlan bekerítése, iskola területének a világítása)
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai „F” épületének
előterjesztésben rögzített felújítási munkálatainak megvalósítását.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény vizesblokkjainak fejlesztése
vonatkozásában utasítja a polgármestert, hogy készítse elő a részletes dokumentációt
annak érdekében, hogy amennyiben pályázati felhívás megjelenik, arra a projekt
benyújtható legyen. Amennyiben 2016. június 15-ig pályázati felhívás erre vonatkozóan
nem kerül megjelentetésre, akkor a 2016. júniusi testületi ülésre ismét előterjesztés
készüljön a témában.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a jelen
előterjesztésben foglalt műszaki tartalom szerint az intézmény déli részének
vízelvezetésére, a kültéri világítás kialakítására, valamint az északi és nyugati kerítés
építésére kérjen be tételenként legalább három ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot
tevővel (az előterjesztésben foglalt korlátok figyelembevételével) a vállalkozási
szerződést kösse meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. júniusi testületi ülés
3./ pont esetében: 2016. április 30.

13./ Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati belterületi utak, járdák
javítására (kátyúzás) a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) vállalkozás
ajánlatát fogadja el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített vállalkozástól a 2016. évi költségvetés terhére maximum 1000 m2
útjavítást rendeljen meg, elszámolás tételes felmérés alapján.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. április 4.
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14./ A Zirc 1914/2, 1924 és az 1910 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése iskolaközpont
kialakítása céljából
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2016.(III.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló Zirc 1914/2 hrsz-ú, 1924 hrsz-ú és a 1910 hrsz-ú ingatlanok
telekalakításához szükséges, földmérési munkarészek földhivatali engedélyezése során és a
változás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezettetésével kapcsolatos eljárásban teljes
jogkörrel eljárjon, és az ehhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtegye az illetékes
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya felé.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. április 15.

15./ Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatt lévő 1910 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó kézilabdamunkacsarnok beruházás támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Kovács László képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő folyamatos visszajelzést kér az önkormányzat által beadott tervezet
fogadtatásáról, hogy időben tudjanak lépni, ha azzal bármi gond van.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség
(továbbiakban: MKSZ) megkeresése alapján nyilatkozik, hogy támogatja a Zirc,
Köztársaság utca 3. szám alatt lévő 1910 hrsz-ú ingatlanon kézilabda munkacsarnok
beruházás megvalósítását.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti beruházáshoz a Zirc
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 1910 hrsz-ú ingatlant a kézilabda
munkacsarnok megépítéséhez szükséges mértékig biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a T.J. Terv Bt. által készített iskolaközpont
kialakítás tornacsarnok építését tartalmazó szakasz építési engedélyezési tervét a
kézilabda munkacsarnok beruházás megvalósításához rendelkezésre bocsátja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen döntést
– a további szükséges mellékletekkel együtt – küldje meg a MKSZ részére.
Felelős: 1./ - 4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ és 4./ pont esetében: 15 napon belül

16./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása szerepének, a feladatok további ellátása
lehetőségeinek vizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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
67/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Zirci Járás
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Társulást alkotó önkormányzatok
közös megegyezésével 2016. december 31. napjával megszüntetésre kerüljön. Javasolja
továbbá, hogy a Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
jogutódlással a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásába kerüljön úgy, hogy feladatellátási szerződések útján, vagy más egyéb módon a továbbiakban is biztosított legyen
minden érintett önkormányzat feladatellátása, amely erre szándékát fejezi ki.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulás megszüntetéséről
szóló javaslattal kapcsolatosan az érintett önkormányzatok testületi határozatban foglalt
álláspontját 2016. április 30-ig kérje ki, hogy közös szándék esetén a társulások 2016.
május 31. napjáig a szükséges döntéseket meg tudják hozni.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási tanácsok
döntéshozatala során az 1./ pontban megfogalmazott javaslatok szerint járjon el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. április 30.
3./ pont esetében: folyamatos

17./ Borzavári úti temető kerítésének felújítása, valamint a kerítés mentén lévő veszélyes fák
kivágása és az azt követő növénypótlások megvalósítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés második határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a képviselő-testületi ülésig a Borzavári út mentén lévő temetői
kerítésszakasz felújításához szükséges fémoszlopok és a drótháló költségének
figyelembevételével kerüljön pontosításra a keretösszeg.
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés második
határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a képviselő-testületi ülésig a Borzavári út
mentén lévő temetői kerítésszakasz felújításához szükséges fémoszlopok és a drótháló
költségének figyelembevételével kerüljön pontosításra a keretösszeg.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja, hogy a Táncsics utca felől a meglévőhöz hasonló, a
Borzavári utca felől új oszlopok, új drótháló, a magánterületek felől a meglévő oszlopok és
drótháló javításával 2.300.000,- Ft keretösszeg erejéig bízza meg a képviselő-testület a Zirci
„Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-t a kivitelezési munkával.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, miszerint nem
feltétlen drótfonatos kerítésben célszerű gondolkodni, hanem meg kell nézni a
ponthegesztéses kerítés minőségét. Szó volt arról is, hogy nem kell az 1,80 m magas kerítés,
hanem véleménye szerint elég a maximálisan 1,50 m magas kerítés. Ennek megfelelően
kellene megvizsgálni a ténylegesen beszerzendő anyagok mennyiségét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Borzavári úti temető kerítése mentén lévő veszélyes fák kivágását a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóságtól megrendelje, illetve a megbízási szerződést aláírja, melyhez bruttó
700.000,- Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft-t, hogy a Borzavári úti temető összesen 240 m-es kerítésszakaszának
felújítását elvégezze, melyhez bruttó 2.300.000,- Ft keretösszeget biztosít az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári úti ún. Felső temető Borzavári
úti temetőkerítés felújításához kapcsolódó környezetrendezés növénytelepítéséhez bruttó
500.000,- Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből.
Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2. / pont esetében Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: 2016. április 30.
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.
3./ pont esetében: 2016. október 31.
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18./ Zirc, Kossuth utcai (Háziorvosi rendelőnél) buszöböl kiépítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását az
alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc buszöböl építés 82. számú II. rendű
főút 20+020 km szelvény bal oldalán kivitelezésére a VIA VOMITO Mélyépítő és
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát fogadja el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített munkára a kivitelezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. április 11.”
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kiegészítésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megfogalmazottak szerint az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
A bizottság javasolja a kiegészítésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester a bizottságok javaslatával összhangban az előterjesztés határozati
javaslatának 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc buszöböl építés 82. számú II. rendű
főút 20+020 km szelvény bal oldalán kivitelezésére a VIA VOMITO Mélyépítő és
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát – a buszöböl alatti
ivóvízvezeték kiváltása nélkül – fogadja el mindösszesen bruttó 4.616.500,- Ft
összegben.”
Az eredeti határozati javaslat 2./ pontja kikerül, így a 3./ pont lesz a 2./ pont, melyben a
hivatkozás csak az 1./ pontban nevesített munkára történő kivitelezési szerződés megkötéséről
és aláírásáról szól. Határidő: 1./ pont esetében: azonnal, 2./ pont esetében: 2016. április 11.
A kiegészítő határozati javaslat a Bakonykarszt Zrt. javaslatát támogatja, mely szerint a
Gördülő Fejlesztési Tervben 2019. évre tervezett Kossuth utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója
2016. évben valósuljon meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc buszöböl építés 82. számú II. rendű
főút 20+020 km szelvény bal oldalán kivitelezésére a VIA VOMITO Mélyépítő és
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlatát – a buszöböl alatti
ivóvízvezeték kiváltása nélkül – fogadja el mindösszesen bruttó 4.616.500,- Ft összegben.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített munkára a kivitelezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. április 11.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bakonykarszt Zrt. javaslatát,
miszerint a Gördülő Fejlesztési Tervben 2019. évre tervezett Kossuth utcai ivóvízvezeték
rekonstrukciója 2016. évben valósuljon meg, az erre az évre tervezett Pintérhegyi erdősor
helyett.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy az 1./
pontnak megfelelően végezze el a GFT módosításhoz szükséges adminisztrációs
feladatokat.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. április 30.

19./ Varga Zoltán zirci lakos telekhatár-rendezési kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést abban
az esetben, ha a képviselő-testületi ülésig mind a három telekszomszéd nyilatkozata
megérkezik. Amennyiben nem, akkor javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét,
és az áprilisi ülésre történő beterjesztését.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta a határozati javaslat elfogadását.
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ottó Péter polgármester kérdezi, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat sikerült-e elérni,
hogyan nyilatkoztak a vásárlási lehetőséggel kapcsolatban?
Kaszás Béla osztályvezető válasza szerint a három érintett ingatlantulajdonost megkeresték.
Ketten válaszoltak. A legnagyobb ingatlant érintő pozitív, míg a legkisebb érintett nemleges
választ adott. A harmadik ingatlantulajdonos válasza még nem érkezett meg. Hozzáteszi,
kollégáival konzultált, s abban az esetben, ha valamelyik ingatlantulajdonos nem vásárolná
meg telek-kiegészítésként, akkor a visszamaradó rész közterületként funkcionálna a Bartók
Béla utcában.
Ottó Péter polgármester elmondja, ez azt jelenti, hogy aki meg akarja vásárolni az ingatlana
előtti részt, annak felajánlja megvásárlásra az önkormányzat. Ugyanakkor azt az ingatlanrészt,
amit nem kívánnak megvásárolni, a Bartók Béla utca közterülethez csatolják. Így megszűnik
egy rendeltetés nélküli önkormányzati tulajdonú terület, ami magántulajdon és a közterület
közé ékelődik.
Javasolja a határozati javaslat 4./ ponttal történő kiegészítését, mely szerint azon ingatlanok
előtt lévő területrész, melyre vételi szándék nem mutatkozik, a Bartók Béla utcai
közterülethez kerüljön csatolásra a telekalakítás során. A 4./ pont határideje 2016. május 31.,
felelős a polgármester.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Zirc
692/1 hrsz-ú „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanát a Helyi Építési Szabályzat
előírásainak figyelembevételével telek-kiegészítés céljából értékesítésre kijelöli 1.600,Ft/m2 áron az érintett Bartók Béla és Rómer Flóris utcai ingatlantulajdonosok részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített önkormányzati ingatlan megosztását megrendelje és az érintett Bartók
Béla és Rómer Flóris utcai ingatlantulajdonosokkal a telek-kiegészítésre vonatkozó
adásvételi szerződést aláírja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban szereplő ingatlan telekalakításával kapcsolatos feladatok során teljes jogkörrel
eljárjon, és az eljárásokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot megtegye az illetékes
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya felé.
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4./ A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a 692/1 hrsz-ú ingatlan azon része, melyre a
Bartók Béla és Rómer Flóris utcai ingatlantulajdonosok részéről vásárlási szándék nem
mutatkozik, a telekalakítás során kerüljön csatolásra a Bartók Béla utcai közterülethez.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 4./ pontok esetében: 2016. május 31.

20./ Acél-Vakond Kft. telekkiegészítés vásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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
72/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 437/12 hrsz-ú ingatlan telekhatárrendezés során kialakuló – a 82-es számú főút szabályozási vonala és a 437/1 hrsz-ú
ingatlan közötti – területét elidegenítésre kijelöli.
Az ingatlan vételárát 2.000,- Ft/m2 + ÁFA összegben állapítja meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott terület
vevőjéül az Acél-Vakond Kft-t (8420 Zirc, Kossuth u. 72.) jelöli ki.
3./ A telekhatár-rendezés és a szerződéskötés, a szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítás,
valamint az ingatlan tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban szereplő ingatlan telekalakításával 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./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 5./ pontok esetében: 2016. május 31.
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21./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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
73/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Elmesélem Neked!” címmel történetírói
pályázatot ír ki az előterjesztés melléklete szerinti Pályázati Felhívás alapján.
2./ A Képviselő-testület felkéri az Emberi Kapcsolatok Bizottságot, hogy 2016. április 30-ig
döntsön a pályázatot elbíráló bizottság tagjainak személyéről, melyről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat díjazásához szükséges forrás
biztosításáról az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére gondoskodjon.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Határidő: 1./ pont esetében: 2016. március 31.
2./ pont esetében: 2016. április 30.
3./ pont esetében: 2016. június 30.

23./ Egyéb ügyek
b/ Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston
Program) és járásszékhely múzeumok szakmai támogatására
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés első határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a maximálisan elnyerhető – 35 millió forint – összegre nyújtsák be a
pályázatot.
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A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés második határozati javaslatának
elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés első
határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a maximálisan elnyerhető – 35 millió forint –
összegre nyújtsák be a pályázatot.
A bizottság javasolja az előterjesztés második határozati javaslatának elfogadását.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal arra, hogy a napirend elfogadásánál a „Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 48/2016.(II.25.) határozatának 5./ pontja szerinti döntés meghozatala”
című előterjesztés innen kikerült, ami eleme lett volna a „TOP-1.2.1-15 – Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázatnak. Kérdezi, ezt a
beruházást az összes többivel együtt – ami a múzeumra vonatkozik – nem volna célszerű
abban szerepeltetni?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az agrárműszaki gyűjtemény elhelyezése jelentette
volna a turisztikai pályázatnak azt az új attrakciót jelentő projektelemét, ami erősebbé tette
volna a turisztikai pályázatot. Intézményvezető asszonnyal arról tárgyaltak a hét elején,
miszerint célszerű a múzeum fejlesztési igényeit úgy számba venni, hogy a pályázatok
kapcsán ne ugyanarra a területre nyújtsanak be két pályázatot, hanem azok egészítsék ki
egymást. Tehát, ebből következően úgy véli, a népi kismesterségek műhelyei és az ahhoz
kapcsolódó állandó kiállítás létrehozását szolgálja ez a pályázat. A turisztikai pályázat
tartalmának meghatározása további egyeztetéseket igényel ennek ismeretében.
Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint a turisztikai pályázat fő attrakciója a bakonyi
kerékpárutak elkészítése. Nem lesz olcsó, s éppen ezért ebben a programban kell
megvalósítani. Utal arra, hogy tanulmányterv elkészíttetéséről döntöttek még februárban,
ráadásul együttes bizottsági ülésen felhatalmazták az ECONOSERVE Pályázati és Üzleti
Tanácsadó Kft-t arra, hogy ezt a turisztikai pályázatot készítse elő. Megítélése szerint a dolog
teljesen rendben van, mivel kellőképpen alátámasztott kerékpárúttal, információs táblákkal,
eszközbeszerzéssel, a kerékpárrendszer összekötésével, pihenőkkel, állomáshelyek
kialakításával, kerékpártárolókkal, stb. Úgy gondolja, nem feltétlen kell a kettőt összemosni.
Ottó Péter polgármester szerint a TOP-1.2.1-15. pályázattal kapcsolatban meghozott
képviselő-testületi döntés az előterjesztésben szereplő projekttartalmat támogatta, melyben
szerepelt az agrárműszaki gyűjtemény elhelyezése a múzeum területén. Tehát, nehezen érti
meg azt, hogy amikor ezzel kapcsolatos ajánlatok kerülnek bizottság, illetve testület elé, akkor
egyszerűen nem foglalkoznak vele, s gyakorlatilag megakadályozzák, hogy az elképzelés
legalább pályázati szinten megvalósuljon.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2016.(III.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston Program) pályázati kiírásra vonatkozóan a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárny, II/b. ütem megvalósítására vonatkozó
pályázat benyújtását. A beruházás tárgya a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése,
állandó kiállítások létrehozása.
A fejlesztés célja:

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és
alkotóműhelyek felújítása, berendezése
állandó kiállítások létrehozása céljából (II.
ütem)
38 890 000 forint

A fejlesztés bruttó összköltsége:
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (90%)
35 000 000 forint
Önerő (10%)
3 890 000 forint
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 3.890.000,- Ft, azaz Hárommilliónyolcszázkilencvenezer forint önrész fedezetét az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2016.(III.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Járásszékhely múzeumok
szakmai támogatására” vonatkozóan a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
pályázatának benyújtását önrész biztosítása nélkül.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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24./ Beszámoló a középkori királyi udvarház történelmi emlékhellyé nyilvánításának
folyamatában elért eredményekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a középkori
királyi udvarház történelmi emlékhellyé nyilvánításának folyamatában elért eredményekről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

25./ Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület tevékenységéről a tervek, rendeletek, határozatok és a megvalósulás tükrében
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselő-testület tevékenységéről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

26./ Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

27./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
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 az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

28./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, hol szerepelt, hogy a József Attila utcában ki kell vágni a
fákat? Ugyanis az árajánlat növénytelepítésről szólt. Megjegyzi, a fakivágás óriási lakossági
felháborodást váltott ki. Ugyan néhányat joggal vágtak ki, mert korhadt és veszélyes volt, de
jó pár abszolút egészséges volt, s nem beszélve a gyönyörű felnőtt nyírfákról. Ha valóban
cserére szorultak azok a fák, akkor el kellett volna ültetni az újakat, majd utána kivágni a
régit. Megítélése szerint azon a részen nagyon kellettek azok a fák, ugyanis rengeteg beteg,
árnyékra szoruló ember ballag felfelé a szakrendelőbe, s próbál leülni a padra, mert nem bírja
energiával a rendelőig való eljutást.
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Kaszás Béla osztályvezető elmondja, hogy kétszer volt napirenden e téma. Először januárban
tárgyaltak a fatelepítésekről, fapótlásokról, majd a februári ülésen döntés született a
növényállomány beszerzéséről. Említi, hogy a József Attila utcában lakók évek óta
kezdeményezték a fák kivágását.
Kasper Ágota képviselő szerint akkor legalább az kerüljön nyilvánosságra, hogy lakossági
kérésre vágták ki azokat a fákat.
Ottó Péter polgármester ígéri, hogy megnézi az előterjesztést, melyet a hivatal
Városüzemeltetési Osztálya részéről a természet iránti érzékenységéről híres munkatársa
készített a gazdasági társaság kertészének bevonásával. Elképzelhetőnek tartja, hogy ami
számukra előterjesztés szintjén egyértelmű volt, nem biztos, hogy a képviselő-testület tagjai
számára is az volt. Ugyanez igaz a végrehajtás vonatkozásában is.
Horváth László képviselő megjegyzi, hogy benn volt a hivatal Városüzemeltetési Osztályán
és megkérdezte a természet iránt rendkívül érzékeny kolléganőt, aki őt a szakmai érveivel
meggyőzte. Ezért kérte, hogy írja le mindazt, amit neki elmondott, és azt tárják részben a
képviselő-testület, részben a nyilvánosság elé. Reméli, ez meg fog történni, és kéri, kerüljön
ki, mint szakmai vélemény a város honlapjára.
Lingl Zoltán képviselő jelzi, megtalálta a januári előterjesztést, melyben a József Attila utca
kapcsán az szerepelt, hogy a Rákóczi tértől kezdődően gömbjuharok, a lejtős részeken idős
nyírfák találhatók. A pénzintézet előtti juharok rossz állapotban vannak, a nyírfák miatt pedig
panasszal éltek az ott lakók, mert levélhulláskor sokat „szemetelnek” a fák. A javaslat szerint
az egységes utcakép kialakítása érdekében a meglévő fák kivágását követően, a Rákóczi tértől
a kórházig oszlopos juharfákat kell telepíteni.
Horváth László képviselő elmondja, az előterjesztés tárgyalását követően a hivatal
munkatársai egyeztettek az elektromos művekkel, akik a légvezeték miatt kérték, hogy ne a
magas oszlopos juharokat telepítsék, hanem vadkörtefákat, amik nem nőnek meg olyan
magasra és a légvezetéket nem zavarják.

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

29./ 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.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 48 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

