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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 26-án 18,10 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Zirc-Kardosrét, Csalogány Vendéglő
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
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Lencse Ferenc Zirci Járási Hivatal vezetője helyett
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló
Hárs Brigitta könyvvizsgáló
Fonyódy István fő-élelmezésvezető

- valamint megjelent még 12 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.
Nemes István képviselő javasolja, hogy a 18./ – Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés
meghozatala – napirendi pontot vegyék le a napirendről, ugyanis felmerült, hogy ez az ügy
még további tárgyalásra szorul, ezért tegyék át egy későbbi testületi ülésre.
Ottó Péter polgármester nem tud olyan szempontról, ami felmerült volna az ingatlan
témájával kapcsolatban.
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A polgármester szavazásra bocsátja Nemes István képviselő azon javaslatát, hogy a 18./
– Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala – napirendi pontot vegyék le a
napirendről.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Balaton-Bakony Kocka Klub kiállítási szándékának támogatása
- Bakonyi Természettudományi Múzeum 2016. évi támogatásával kapcsolatos döntés
meghozatala
- Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
- A 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
4./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
6./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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7./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi üzemeltetési beszámolója
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc, Bercsényi u. 20-22. szám előtt lévő csapadékvíz elvezető árok, átereszek, akna
építési és felújítási munkái
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Utcanév táblák kihelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Zirc Hosszúrét térrendezés tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításának elhatározásáról szóló
településfejlesztési döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló
döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-vel kötendő
haszonkölcsön szerződésről szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Egyéb ügyek
a/ Balaton-Bakony Kocka Klub kiállítási szándékának támogatása
Előadó: dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Horváth László gazdasági tanácsnok
b/ Bakonyi Természettudományi Múzeum 2016. évi támogatásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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c/ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
20./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2015-ös
bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
21./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke
22./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2015. évi munkájáról
Előadó: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke
23./ Tájékoztató az új közétkeztetés tapasztalatairól
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
28./ Zirc-Kardosrét városrész lakói által felvetett kérdések megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2016.(V.26.) 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 pontját a nyílt ülés után vitassák
meg. A jelenlévő kardosréti állampolgárokra való tekintettel ugyancsak javasolja, hogy
elsőként tárgyalják meg a „Zirc-Kardosrét városrész lakói által felvetett kérdések
megvitatása” című napirendi pontot. Ezt követően – a meghívottakra tekintettel – a „Zirci
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
valamint a zirci köztemetőkkel kapcsolatos, illetve az új közétkeztetés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
Ottó Péter polgármester jelzi, Dr. Varga Tibor, a közelmúltban elhunyt néhai polgármester
özvegye kérte, hogy a képviselő-testület és a nyilvánosság előtt a napirendi pontok tárgyalását
megelőzően elmondhassa gondolatait.
Dr. Vargáné Boda Emília elmondja, nagyon megtisztelő és mélyen megható volt megtudni,
hogy a képviselő-testület egyöntetű döntése alapján Dr. Varga Tibort a város halottjának
tekintették. Nagyon jó érzés, és nagyon sok segítséget nyújtott ez számukra. Tudja és hiszi,
hogy ezért nagy alázattal tekint le a képviselő-testület tagjaira. Kéri, ha néha rá gondolnak,
vagy esetleg emlegetik, csak a jóra emlékezzenek. Jó erőt, eredményes munkát kíván, s kéri,
vigyázzanak a városra és mindenkire, aki itt él. Nagyon szépen köszöni mindannyiuk nevében
a segítséget.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
28./ Zirc-Kardosrét városrész lakói által felvetett kérdések megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kovács Mihály kardosréti lakos a kerékpárút nyomvonala felől érdeklődik.
Várszegi Bernadett főépítészi referens elmondja, a leendő kerékpárút útvonala Győr irányába
észak felé haladva Kardosrét településrész belterületét a jobb oldalon éri el, és a közút jobb
oldalán halad végig egészen a Csalogány Vendéglőig. Jellemzően közutat érint, de néhány
helyen igénybe vesz magánterületet is.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a nyomvonal meghatározását többszörös tervezői
egyeztetés előzte meg, s mindenféle szempontot összegezve alakult ki a nyomvonal-tervezet.
Úgy gondolják, ez az, ami leginkább szolgálja a településrész érdekét és a legkevesebb
érdeksérelemmel lehet megvalósítani. Ez egyelőre még csak tervezés és engedélyeztetés
szintjén elindított történet, s arra, hogy ebből mikor lesz valami, jelen pillanatban senki nem
tud válaszolni. Van egy benyújtott pályázat, ami a település közlekedésfejlesztésének célját
szolgálja, s többek között ez is szerepel benne projektelemként. Azt, hogy ennek milyen
eredménye lesz, megjósolni nagyon nehéz. Ugyanakkor látható, hogy a most megjelent
pályázati kiírásokra sokszoros a túljelentkezés. Bízik benne, hogy a város eredménnyel tud
szerepelni ezen a pályázaton.
Várszegi Bernadett főépítészi referens megjegyzi, hogy ez nemcsak kerékpár-, hanem vegyes
forgalmú – gyalogos és kerékpár – út lesz. Tehát, az úttest jobb oldalán gyalogos
közlekedésre is alkalmas burkolt felület kerül kialakításra, ami – úgy gondolja –
mindenképpen pozitív változást hoz a településen.
Hegyi László kardosréti lakos kérdezi, a mostani tervek szerint a gyalogos- és kerékpárút az
úttestből hány métert vesz igénybe?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza szerint a kerékpárút teljes terjedelmében Zircen
az autóbusz-pályaudvarral szemben csatlakozik a meglévő kerékpárútra és a vasúti átjáró
utáni bekötő útnál átmegy az út jobb oldalára, s ott éri el a települést. Ott, ahol mind a
közművek, mind a terepviszonyok lehetővé tették, az aszfalthoz húzta be a tervező a vegyes
forgalmú út nyomvonalát. Vannak olyan területrészek, ahol ez nem volt lehetséges. Így
például a Győri u. 8. szám alatti ház mellett az áteresznél, illetve kicsit feljebb a kertként
funkcionáló területrésznél, ahol nem teljesen tud illeszkedni a 82-es főút burkolt felületéhez.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy akit ez a téma részletesebben érdekel, tekintse meg a
referens asszonynál lévő terveket.
Paszinger József kardosréti lakos elmondja, hogy kb. 1982. óta a település ellátása nagyon
sokat romlott, s ahogy idősödik, egyre nehezebben megy be vásárolni Zircre. Annak idején
volt egy kis bolt, ahol a mindennapi élelmiszert meg tudták vásárolni. Előző években még
volt mozgó árusítás, de már az is megszűnt.

8
Kéri az önkormányzat segítségét, hogy az ellátásuk megoldott legyen, s ne kelljen például
kenyérért, tejért Zircre utazniuk. Említi, hogy beszélt az élelmiszerbolt egykori dolgozójával,
aki elmondta, a magas bérleti díjat nem tudták kigazdálkodni, ezért bezártak
Jelzi, hogy a Győri utca végén – ahol lakik – lévő bekötő útról teljesen eltűnt a murvás felület.
Kéri, hogy a téli közlekedés megkönnyítése érdekében valamilyen burkolattal lássák el azt az
utat.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a második felvetést egyszerűbb megoldani, mint az
elsőt, mert a kereskedelem nyereségérdekelt tevékenység. Tehát, általában az üzletek úgy és
ott működnek, ahol olyan fogyasztóképes kereslet van, amiből fenn tudja tartani saját magát.
Azt nem tudja, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanban volt-e az üzlet, vagy sem.
Kaszás Béla osztályvezető megjegyzi, hogy a Győri utca 14. szám alatti társasházban
működött az üzlet, s ha jól emlékszik, az üzletrész a Mesterpék Kft. tulajdona volt és ő adta
bérbe.
Ottó Péter polgármester jelzi, abban az épületben egy önkormányzati lakás, illetve egy
klubhelyiség van, amit a településrész használatba megkapott. Utal arra, hogy a városnak több
stratégiai programja készült, illetve folyamatban van, és abban ugyancsak szerepel, miszerint
a településrészeken, illetőleg Zirc város magján kívül is viszonylag kevés a kereskedelmi
létesítmény. Azon gondolkodtak, hogy valószínűleg azért szűntek meg Zircen is a kisebb
üzletek, mert nem volt olyan forgalma, amiből fenn tudta volna tartani magát.
Horák Zoltán kardosréti lakos a temetői úttal kapcsolatban kérdezi, mikor kerül oda a
többször kért közlekedési tükör? Ugyanis, ha a temetőből jönnek személygépkocsival a Zirc
felől érkezőket látják, azonban a Győr felől érkezőket nem. Véleménye szerint nagy szükség
lenne rá.
Úgy gondolja, Eplényhez hasonlóan a településen szintén kellene egy kamera elsősorban a
szabálytalan közlekedők miatt.
Ottó Péter polgármester abban nem tud nyilatkozni, hogy ezt a VÉDA rendszert hogyan
tervezik fejleszteni, s hogy hol lesznek az új pontok. A közlekedési tükröt illetően intézkedni
fognak.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos kifogásolja a közterületek állapotát, ugyanis a járda
elkészült, de azon nem lehet közlekedni, mert benőtte a gaz. A volt kastélyhoz tartozó
területtel sem foglalkozik senki. Ott van egy autóbusz-forduló, ami valójában nem az, csak
annak használják, de tudja mindenki, hogy az is a kastélyhoz tartozik. A tulajdonos úgy
gondolja, ha az önkormányzat használja, akkor tartsa is karban. Személy szerint azt a területet
éveken keresztül rendben tartotta, majd hozzáteszi, mindenféle szemét – ami egy autóból
kidobható – ott megtalálható.
Előző év októberében a hivatal Városüzemeltetési Osztályán jelezte, hogy az autóbuszmegállónál a peron beszakadt, s látszik, ahogy a víz alámosta. Eltelt az ősz, a tél, lassan a
tavasz is és nem történt azzal semmi.
Felveti, a Cuha utcán nem lehet úgy végigmenni, hogy a kutyák ne kezdenének el ugatni.
Nem a kutyatartással van baja, de elég kellemetlen, hogy az utcán egy babakocsit sem lehet
úgy végigtolni, hogy a kutyák ne ugassanak.
Úgy gondolja, a sebességmérőre szükség lenne, mert vasárnap délutánonként és hétvégén a
kardosréti autóbusz-fordulótól indulva a bakonyszentkirályi útelágazóig oda-vissza
motoroznak a fiatalok.
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Ha egy-két alkalommal teszik, akkor még elviselhető, de egész délután már bosszantó tud
lenni. Tudja, hogy ezzel nem sok mindent lehet tenni, de esetleg egy „Megállni tilos” tábla
kihelyezése megoldhatja a problémát. Úgy véli, előbb-utóbb annak a dolgát rendezni kellene,
mert a tulajdonos gondol egyet, kihúz oda egy drótot és nincs többet autóbusz-forduló.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, a tulajdonossal beszéltek annak idején, mert volt olyan
szándéka az önkormányzatnak, hogy megvásárolja azt a területet.
Kitér arra, hogy országos közutakon az önkormányzatnak nincs joga, lehetősége
sebességmérő berendezést kitenni. Gyakorlatilag azt lehet tenni, hogy a rendőrségnek
javasolják az ideiglenesen kihelyezett traffipaxok helyszíneit, amire egyébként rendszeresen
fel is hívják a figyelmet a közlekedésbiztonsági akciók során. Jelzik őrsparancsnok úrnak
javaslatként, hogy ezt a helyszínt részesítsék előnyben, mert fontos lenne a
közlekedésbiztonság szempontjából.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos elismeréssel szól az elkészült Cuha hídról, és a temetői út
vízelvezetéséről. Azonban kifogásolja, hogy a csatornahálózat kiépítése után nem igazán
érvényesítették a garanciát. Gondol arra, hogy a csatorna nyomvonala tele van süllyedéssel. A
Cuha utcában és az autóbusz-fordulóban kb. 15 m2 aszfaltozást elvégeztek. A Cuha utcában
minősíthetetlen az út állapota. A másik utcában nem járt, de úgy gondolja, az sincs jobb
állapotban.
Kaszás Béla osztályvezető elnézést kér az autóbuszmegállónál beszakadt peronért, hogy azt
nem állították helyre. Ígéri, mielőbb pótolják. Elmondja, hogy a csatornahálózat kiépítése után
az aknák körüli javításokat végezték el. A nyomvonalsüllyedést régen nézték már.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos említi, a Cuha utcában úgy történt a csatornahálózat
kiépítése, hogy nem vágták meg az aszfaltot, hanem géppel feltépték, így az aszfalt széle
szaggatott lett. A műszaki átadás előtt kihintették murvával, majd jött az eső és elvitte. Az a
probléma, hogy a műszaki átadás több mint öt éve történt, így a garanciát már nem lehet
érvényesíteni. Holott ezeket a dolgokat öt éven belül, az első egy-két évben jelezte a hivatal
felé.
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, a Cuha utcában a kivitelezést követően úgy lett volna jó
megoldani a helyreállítást, ha teljes szélességében kap egy új aszfaltszőnyeget, s akkor nincs
semmi probléma. Azonban az út szélébe került a szennyvíz-csatorna, a helyreállítás csak
sávosan volt lehetséges, vékonyabb pályaszerkezettel, így az utca teherbírása nem megfelelő.
Valóban ráférne egy felújítás.
Nemes István képviselő véleménye szerint az esetleges gyorshajtók kiszűrésére érdemes lenne
megvizsgálni az úgynevezett „papírrendőr” kihelyezését, ugyanis már nagyon sok helyen van
az országban. Ha csak egy idegen átutazót lassításra kényszerít – mert messziről látszik,
mintha élethű rendőr lenne és önkormányzati területre ki lehet tenni –, akkor az a többi autóst
már hosszú sorokban meg tudja fogni, mivel általában a Győr felől érkezők hajtanak
gyorsabban.
Ottó Péter polgármester szerint van egy-kettő ilyen az országban, s ha messziről találkoznak
vele, és arra felé még nem jártak, akkor biztos, hogy van sebességkorlátozó hatása.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy véli, a vásárlási probléma nem tömegeket érint,
mert nyilván a lakosság többsége fiatal és bemegy Zircre a TESCO áruházba vásárolni.
Kérdezi, arra nincs lehetőség, hogy egy-két idősebb, nehezen mozgó embert a szociális
szolgáltató központ e téren segítsen?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a szociális szolgáltató központ keretében működik a
támogató szolgálat, melynek olyan feladata is van, hogy idős emberek részére
gyógyszerbeszerzésben, bevásárlásban segítséget nyújt.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, ez segítség lenne-e?
Paszinger József kardosréti lakos válasza, hogy szerencsére még nem szorul ilyen segítségre,
de nem tudni jövőre mi lesz. Azonban látja, hogy vannak más idős emberek, de a fiataloknak
se mindegy.
Ottó Péter polgármester javaslata, hogy kezdjék meg a napirendi pontok tárgyalását.
Természetesen, ha a városrész lakói részéről felmerül még bármilyen észrevétel vagy javaslat,
akkor azt az ülés végén elmondhatják.

3./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
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
120/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet
jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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20./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2015-ös
bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a zirci
köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2015-ös bevételekről, kiadásokról
és a tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

23./ Tájékoztató az új közétkeztetés tapasztalatairól
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző 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 az új
közétkeztetés tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

1./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság kérte kiegészítésképpen, hogy a beszámoló mellékletét képezzék azok a
kimutatások, amelyek a térítésmentes szolgáltatásokat jelentik. Jelzi, a bizottság kérésének
megfelelően a kimutatást kézhez kapták.
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolj a rendelet-tervezet elfogadását.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
állásfoglalását, mely szerint a könyvvizsgáló korlátozott véleményével együtt javasolják
elfogadásra a rendelet-tervezetet, illetve a bizottság kifejezte elismerését a Pénzügyi Osztály
valamennyi munkatársának az ebben végzett munkáért.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2./ 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.
Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
14/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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4./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2015. évi belső
ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét
képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2016. II. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2016. június 1.
2./ pontban: 2016. augusztus 20. és a pályázati kiírás szerint

6./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil Támogatási
Alap működési céltartalék 3.000.000 forint összegének felszabadítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, közösségek és
egyesületek támogatására irányuló pályázati kiírást az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. május 31.

7./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Sztana Éva, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja által benyújtott Erdélyi Baráti Kör
Közhasznú Egyesület támogatására irányuló Nyilatkozatot tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 168.024,- Ft, azaz Egyszázhatvannyolcezerhuszonnégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Erdélyi Baráti
Kör Közhasznú Egyesületet (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 189304691-19; képviseli: Dr. Horváth Sándor) 2016. évi működésének színvonalas
megvalósításához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A
támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. május 31.
4./ pont esetében: 2016. május 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Nemes István
képviselő által benyújtott Zirci Zeneiskoláért Alapítvány – azon belül a „Zirci
Tücsökzenekar” – támogatására irányuló Nyilatkozatot tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 99.568,- Ft, azaz Kilencvenkilencezerötszázhatvannyolc forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Zirci
Zeneiskoláért Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Deák Ferenc utca 26.; adószám:
18927546-1-19; képviseli: Kovács Zsolt) a „Zirci Tücsökzenekar” fejlődésének
érdekében, valamint 2016. évi fellépéseinek finanszírozása céljából. A támogatás
felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A támogatással való elszámolás
határideje 2017. február 28.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. május 31.
4./ pont esetében: 2016. május 31.

8./ XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
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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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Nemes István képviselő az Emberi Kapcsolatok Bizottság döntésének indoka felől érdeklődik.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök kifejti, hogy 2 igen szavazat és 2
tartózkodás volt. A két tartózkodás annak szólt, hogy előző évben megbeszélték, miszerint
újragondolják a város nagy rendezvényeinek támogatását, miben létét, átalakítását,
újjászületését. Ehhez képest egy megbeszélés volt a BULI rendezvénnyel kapcsolatban, ahol
felmerültek nagyon jó gondolatok, de semmi nem valósult meg belőle. Hozzáteszi, a
betyárnapok kapcsán még csak megbeszélés sem volt. Tehát, a 2 tartózkodás annak szólt,
hogy semmiféle átgondolás nem történt. Megjegyzi, személy szerint az volt a másik
problémája, hogy mit keres egy betyárnapon motoros bemutató, ugyanis számára a kettő nem
fér össze, ha már a kézművességről, népi szakmákról, lovaglásról beszélnek.
Ottó Péter polgármester annyiban pontosítja az elhangzottakat, hogy nem egy, hanem több
megbeszélés volt. Zajlott olyan megbeszélés is, ahol mindhárom nagyrendezvény gazdái ott
voltak. Véleménye szerint olyan szempontból mindenféleképpen előremutató volt a történet,
hogy talán ennek is köszönhetően még szorosabbá válik egy-egy rendezvény megvalósítása
kapcsán az együttműködés a rendezvények gazdái között. Egyébként pedig valóban azok a
gondolatok kellenének, melyek akár vitaindító szándékkal elindítanak egy olyan párbeszédet,
amely segít abban a rendezvény szervezőinek, hogyan lehetne másképpen, esetleg jobban
megvalósítani ezeket a programokat. Úgy gondolja, mindenki kész az egyeztetésre, a
megbeszélésre és a vitára is. Olyan javaslat-csomag még nem készült – talán ötletek híján –,
ami elnök asszony felvetett gondolataira megfelelő választ tudna adni. Megítélése szerint
ennek elsősorban az az oka, hogy nem igazán látják, milyen irányba lenne érdemes
elmozdulni, és továbbgondolni ezt a történetet. Hangsúlyozza, mindenhol legfontosabb a
finanszírozás és az anyagi lehetőségek megteremtése. Amennyiben pénz van, akkor nagyon jó
rendezvényeket lehet megvalósítani; ha kevesebb a pénz, akkor egyértelmű, hogy az
valaminek a rovására megy.
Megjegyzi, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben elkülönítették
céltartalékban a nagy rendezvények támogatási összegét, amely a három nagyrendezvény
között 1,5-1,5 millió forintos felosztással realizálódik. Tehát, a betyárnapok esetében is 1,5
millió forintos támogatási összegről van szó.
Hozzászólás
Nemes István képviselő ezt azért tartja kicsit szomorúnak, mert tudja, a rendezvényszervezők
mennyi energiát és munkát fektetnek abba, hogy sikeres rendezvényt tudjanak összehozni a
város és a lakosság érdekében. Amennyiben ezt a képviselő-testület nem támogatja
egyöntetűen – s nem éppen az anyagi támogatására gondol, hanem a munkájával –, akkor a
rendezvényszervezők is elkeseredetten végzik a munkájukat. Hozzáteszi, kb. két hete
felajánlotta a segítségét a betyárnapok megszervezéséhez, és felhívta azt a hölgyet, aki 2012ben a bakonyi betyárokról írt könyvével feltűnt a piacon. Nagyon örült a megkeresésnek, és
szívesen tartana felolvasást, sőt lennének ötletei is.
Kéri a képviselő-testületet, ha nem is a civil, de a város által kezdeményezett szerveződéseket
próbálják meg együtt támogatni.
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Dr. Kovács László képviselő véleménye szerint képviselőtársa félreérti az elnök asszony által
elmondottakat, ugyanis nem arról szól a dolog, hogy a képviselő-testület e rendezvényeket ne
támogatná. Egyszerűen arról van szó, hogy mind a BULI, mind a betyárnapok – mint a két
legrégebbi városi önerős rendezvény – évek óta kicsit már kifulladt. Tehát, nem olyan, mint a
kezdetekben. Ha visszaemlékeznek arra, hogy milyen volt ezelőtt 26 éve indulásakor a BULI,
vagy a 1999-ben induló betyárnapok, s próbálnak kicsit párhuzamot vonni például a tavalyi,
tavalyelőtti rendezvényen látottakkal, megállapítható, hogy nem az, amire megálmodták, ami
az ideológiája volt az egésznek. Pontosan arról szól, hogy kihozzák belőle azt, amit az adott
pénzzel ki tudnak hozni: körhintát és mindenféle oda nem illő dolgokat. Úgy gondolja, meg
kell kérdezni azokat az embereket, akik a betyárnapokat annak idején elkezdték, s teljes
szívükből és lelkükből kezdték szervezni és megvalósítani, hogy vajon erről álmodtak-e, és az
a sok ezer ember, aki az első években kiment erre a rendezvényre, ma hol van? Azért nincs
ott, mert valószínűleg nem az van, mint aminek indult. Ugyanezt tudja elmondani a BULI
esetében is, bár az ennél picit összetettebb dolog, de ott legalább elindult már egy
gondolkodás. Tehát, nem arról van szó, hogy a képviselő-testület nem támogatja, mert nagyon
is támogatja, de ezt csak pénzzel nem lehet megoldani, ehhez több kell.
Ottó Péter polgármester nem tudja, hogy képviselőtársa az elmúlt években milyen
betyárnapon volt és hol látott mutatványosokat, mert azok évek óta nincsenek a betyárnapok
rendezvényén. Emlékezete szerint a BULI rendezvényén kezdetek óta voltak mutatványosok a
főprodukciótól kellő távolságra, s annak is az volt a célja, hogy a rendezvény próbáljon a saját
lábán állni és olyan bevételekre szert tenni, amiből egyébként a színpadi produkciók
finanszírozhatók. Nem menne bele olyan összehasonlításba, hogy melyik évben voltak többen
a rendezvényen, mert az elmúlt években az esti főműsor időben tele volt a rendezvénytér a
betyárnapon is. Ez köszönhető annak, hogy a rendezvény szervezői törekedtek arra, ne csak
nívós produkciók kerüljenek bele a rendkívül szerény költségvetésbe, hanem nagy nevek is,
amelyek hozzák az embereket. Személy szerint a rendezvények látogatottságát, annak szintjét
nem látja problémának, úgy gondolja, e rendezvények mind a mai napig betöltik ilyen
szempontból azt a szerepet, amit annak idején a megálmodók szántak neki. Megjegyzi, hogy
az elmúlt évben a lovas programok megvalósítását nagyban nehezítette az a járvány, melynek
következtében a korábbi években közreműködő zirci és térségbeli lovasok maradtak távol a
rendezvénytől, ugyanis nem tudták azokat a feltételeket biztosítani, amelyek kapcsán a
lovakat össze lehetett volna engedni.
Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, mindig hatalmas felelősség összehozni egy-egy
rendezvényt, mert igazából 2-3 hónappal előtte tudják meg, hogy mekkora összeg áll
rendelkezésre. Hozzáteszi, az utóbbi öt évben szervezi intézményük a betyárnap programjait.
A költségtervben leírta, miszerint nagy gátat szab a kötelező plusz elemek bekerülése, a
szabályokhoz igazodás, ugyanis ezek mind viszik a pénzt, s egészen minimális összeg marad
a szórakoztató műsorszámokra.
Személy szerint mindig szívesen vár javaslatokat, és igyekszik azokat teljesíteni. A motoros
kaszkadőr bemutatót illetően megjegyzi, hogy egy motorosról van szó és a bemutató 30
perces lenne. Tudomása szerint a korábbi időszakban is voltak már hasonló bemutatók.
Ugyanakkor tavaly és tavalyelőtt is igyekeztek a gyerekek számára népi játszóparkot
létrehozni, és volt kézműves játszóház. Mindig törekedtek arra, hogy a lehetőségek
függvényében minden korosztály számára nívós műsort adjanak.
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Horváth László képviselő utal arra, hogy a költségvetést már februárban elfogadták. Tehát,
ilyen szempontból lehetett tudni, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak.
Előző évben valóban arról döntöttek, miszerint e rendezvényeket át kellene beszélni, s ha kell,
akkor már az elején költségvetési szinten úgy rendezni, hogy a források meglegyenek, a
szervezést el lehessen kezdeni, és kialakítani azt a rendet, ami össze-vissza kuszálódott az
évek során, ugyanis az a legfőbb probléma, hogy a rendezvénynek volt egy rendje, ami idővel
zavarossá vált. Ezt tisztázni kell, s a dolog mehet tovább.
Hangsúlyozza, a városi rendezvényekre azért is szükség van, mert azok jelentik a városnak a
turisztikai promócióját. Egy-egy ilyen attrakciónak – főleg, ha a médiában is megjelenik, mint
esemény – jóval nagyobb a huzatja, mint ami adott esetben magán a rendezvényen látszik,
ezért véleménye szerint a későbbiekben a támogatással nem lesz gond. Abban egyetért, hogy
ezt valóban át kell gondolni, meg kell határozni egy hosszabb távú tervet a szervezők
bevonásával.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, semmi akadálya annak – amit egyébként a BULI
szervezői megfogalmaztak –, hogy a rendezvényeket követően valamikor augusztusban
leüljenek egy közös gondolatbörzére, s átbeszéljék, hogyan lehet továbbvinni esetleg jobban
ezeket a rendezvényeket.
Kasper Ágota képviselő elmondja, elhangzott tavaly is, hogyha a BULI rendezvény lezajlott,
utána leülnek és javaslatokat tesznek, megfogalmazzák az elképzeléseket. Azonban nem
történt semmi. Úgy véli, ha ez a pénz a költségvetésben rendelkezésre áll, akkor valóban
történjen meg a megújító tárgyalás, mert különben ugyanígy marad minden.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, sor került a megújító tárgyalásra, s ennyire jutottak
vele. Elmondhatja mindenki a jobbító szándékú gondolatait, de minden mögül a pénz
hiányzik. Ötletelni lehet, ugyanakkor pénz nélkül megvalósítani valamit az a művészet. Úgy
gondolja, mindegyik program arról szól, hogy különböző attrakciókat visznek fel a színpadra
vagy annak környezetébe, az attrakció pedig attól lesz jó, hogy valamilyen nívót képvisel, ami
pénzbe kerül. Véleménye szerint mindegyik rendezvény akkor tud igazából előrelépni, ha
bármilyen formában, de több pénzt lehet belevinni.
Kasper Ágota képviselő ezzel egyetért, de az önkormányzat 1,5 millió forintot tud ebbe
belefektetni, az összes többi pedig bizonytalan, mert a pályázati alapok is egyre szűkülnek.
Hangsúlyozza, pénz nem lesz több. Reméli, hogy a későbbiekben is lesz önkormányzati
támogatás, és esetleg csurran-cseppen szponzoroktól, egyebektől, mert támogatók egyébként
nem igazán vannak. Megjegyzi, azok, akik elhatározzák, hogy legyen rendezvény, a
szürkeállományukat hasznosítják. Meggyőződése, olyan nem lesz, hogy a várostól ne
kapnának támogatást, de valóban gondolkodni kell, mert minden ötletre szükség van.
Kitér arra, hogy annak idején a BULI a család és barátság fesztiváljának indult, ugyanakkor
most már családokat nem igen lehet látni, mert réteg rendezvénnyé vált. Véleménye szerint
ahhoz, hogy újra több embert vonzzon a rendezvény, mindenféle korosztálynak megfelelő
műsorra van szükség. A fiataloknak kell ezt az egészet átgondolni ahhoz, hogy nagyobb
közönséget tudjanak megfogni.
Nemes István képviselő elnézést kér, ha néha vitába száll a gondolatokkal, de a kérdése
csupán arra irányult, hogy a három bizottságból az Emberi Kapcsolatok Bizottság miért nem
javasolta az összeg támogatását, ugyanis így már billent a mérleg nyelve. Tehát, elviekben
támogatják, ugyanakkor az egyik bizottság mégsem támogatta a döntést.
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a feltett kérdésre választ kaptak.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, személy szerint tartózkodott éppen az általa elmondott
indokok miatt, amit bőven kifejtett a bizottsági ülésen, ahol olyan prominens személyek is
jelen voltak, akik tevékeny résztvevői egy-egy rendezvény szervezésének. Úgy véli, a
véleményét elmondhatja, ugyanis ezt tapasztalja az évek alatt, s nem érzi kötelezőnek, hogyha
ebbe az irányba megy a szekér, akkor ott kell loholnia mögötte. Úgy gondolja, attól
függetlenül, hogy tartózkodik a szavazásnál, a nyolc emberből még jó néhányan fel fogják
emelni a kezüket.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő hozzáteszi, miután annak idején a költségvetést
megszavazták, ezért a tartózkodás nem az összegnek szólt, hanem annak, hogy legalább
beszéljenek róla. A kötelező dolgok tekintetében javasolja, hogy az eset kocsi kérdését
gondolják át, mert azt lehet rugalmasabban is kezelni. Említi, hogy a mai napon kért egy
árlistát, mert fogalma sem volt arról, mennyibe kerül egy együttes fellépése. Megítélése
szerint az árlista elfogadható összegeket is tartalmaz.
Azzal az ígérettel, hogy nem jövő ilyenkor fognak erről újra beszélni, az előterjesztést el tudja
fogadni.
Ottó Péter polgármester mindkét rendezvénnyel kapcsolatban úgy gondolja, az évek alatt a
mindenkori rendezők kreativitása és ötletgazdagsága kellett ahhoz, hogy egyáltalán ezekről
beszélhessenek, mert nagyon sok olyan nehézség volt, amin másképp nem tudtak volna
túllépni ezek a rendezvények. Azt kívánja, ha ősszel létrejön ez az egyeztetés, akkor legyenek
felvértezve mindannyian jobbnál jobb újító szándékú ötletekkel, amelyeket meg is lehet
valósítani, s jövőre lehet, hogy egy más rendezvényt fog látni a nagyérdemű közönség.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a XVIII. Bakonyi Betyárnapok –
Országos Betyártalálkozó rendezvény megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel
összefüggésben, a rendezvény programjaival kapcsolatos előkészítési, szervezési,
végrehajtási feladatok ellátását az önkormányzat által fenntartott Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény végezze.
3./ A Képviselő-testület a rendezvény költségvetésének pályázati támogatással és saját
bevétellel nem fedezett összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Városi rendezvények Támogatási
Alap működési céltartalék terhére 1.500.000 forint összegben biztosítja a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi költségvetésén belül,
elszámolási kötöttséggel.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3./ pontban említett
eseményekkel kapcsolatos előirányzatok közötti átvezetésekről.
Felelős: 1./, 3./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ – 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2016. december 31.

9./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi üzemeltetési beszámolója
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.
A bizottság javasolja felkérni a szolgáltatót, hogy a szerződésben foglalt jelentési
kötelezettségeinek tegyen eleget, és készüljenek ajánlattal a 2017. január 1-től terjedő
időszakra.
Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát nem igazán érti, mivel a
közszolgáltatási szerződés lejár ez év december 31-én.
Horváth László képviselő elmondja, nem feltétlen a közszolgáltatási szerződésről van szó,
ugyanis tovább kell gondolniuk ezt a dolgot, mert nem biztos, hogy ezt a feladatot ebben a
technikai formában kellene ellátniuk 2017. évtől. Lehet, hogy nem helyi járatot fognak
működtetni, hanem helyette iránytaxit. Amennyiben kiszámolják ezek költséghatékonyságát,
akkor tudják megnézni, milyen irányba mozduljanak el úgy, hogy a szolgáltatást biztosítani
tudják jóval olcsóbb áron. A bizottság javaslatának ez a lényege, s ezért kérjenek be a
szolgáltatótól kalkulációt. A másik ok, hogy időközben multi lett a közlekedési vállalat, s
mire ezt keresztülviszik, lehet, hogy szeptember lesz belőle.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester javasolja, először döntsenek az előterjesztés határozati javaslatáról,
majd a bizottság javaslatát figyelembe véve fogadjanak el még egy határozati javaslatot, mely
szerint felkérik a szolgáltatót, hogy a közszolgáltatási szerződésében foglalt jelentéstételi
kötelezettségének tegyen eleget. Tekintettel arra, hogy 2016. december 31. napján lejár a
hatályban lévő szerződés gondolkodjanak azon, milyen formában látnak lehetőséget a
szolgáltatás elvégzésére.
Horváth László képviselő közbeveti, majd az önkormányzat gondolkodik, a szolgáltató adjon
árajánlatot, hogy mennyi volt a bérletbevétele, milyen volt a kapacitás-kihasználtsága, és
tegye hozzá, amit az önkormányzat fizetett. Tudomása szerint most 4,5 millió forintnál
tartanak.
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint annyit nem adnak. A határozat alapján csak azt
adják, ami az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben szerepel. Emlékezete szerint
2.950.000,- Ft van a költségvetésben.
Kaszás Béla osztályvezető jelzi, az önkormányzatnak még 1,3 millió forint fizetési
kötelezettsége van a szolgáltató felé.
Horváth László képviselő szerint van egy 700.000, egy 2,2 millió és egy 1,3 millió forintos
tétel.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az 1,3 millió forintot nem fogják kifizetni a volán
társaságnak, mivel nem tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségének.
A határozati javaslattal egyetért, azt tudja támogatni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedési
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi tevékenységeket bemutató beszámolót tudomásul
veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2015. évi üzemeltetési veszteség támogatására a 222/2014.(XI.27.)
határozatával meghatározott keretből a fennmaradó 2.210.000,- Ft összeget átadja a
szolgáltató részére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban
leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. június 6.

Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-t (a továbbiakban: szolgáltató), hogy a
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási
szerződésben foglalt jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget.
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2./ A képviselő-testület felkéri a szolgáltatót – tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2016.
december 31-i lejártára –, hogy adjon árajánlatot a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal
történő helyi személyszállítás feladatainak ellátására 2017. január 1. napját követő
időszakra.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-t (a továbbiakban: szolgáltató), hogy a
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási
szerződésben foglalt jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget.
2./ A képviselő-testület felkéri a szolgáltatót – tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2016.
december 31-i lejártára –, hogy adjon árajánlatot a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal
történő helyi személyszállítás feladatainak ellátására 2017. január 1. napját követő
időszakra.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

10./ Zirc, Bercsényi u. 20-22. szám előtt lévő csapadékvíz elvezető árok, átereszek, akna
építési és felújítási munkái
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:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2015.(V.7.) határozatát hatályon
kívül helyezi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Bercsényi utca 20-22 számú
ingatlanok előtti eltömődött csapadékvíz átereszek cseréjére, valamint csapadékvíz akna
felújítására a D.J.P. COMBI Kft. ajánlatát fogadja el, bruttó 1.118.921,- Ft összeggel.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkához szükséges összeget az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 6.
melléklet Általános működési tartalék előirányzat terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozással a kivitelezési szerződést aláírja.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2016. június 14.

11./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő felveti, miután most folyik az oktatási intézmények államosítása,
ezért érdemes-e még az önkormányzatnak ilyen értelemben beruháznia? Amennyiben az
óvodát is államosítják, akkor érdemesebb lenne még több járdát, utat felújítani.
Ottó Péter polgármester elmondja, a gondolat benne is felmerült már korábban más
előterjesztések kapcsán. A mostani előterjesztés tekintetében annyira nem, mivel két területre
nyújtanák be a pályázatot. Az egyik a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde felújítása,
melynek államosításáról egyelőre nincs szó. A másik pályázat útfelújítást jelentene az Üdülő
utca helyi járat nyomvonalán az Alkotmány utcától a Szeptember 6. utcai kereszteződésig,
valamint a Köztársaság utcában járdafelújítást az Alkotmány utcától az Állomás utcáig. A
hivatal munkatársai elkészítették a fejlesztés költségbecslését. Az első esetben 15 %-os önerő
vállalására van szükség a 85 %-os támogatási intenzitás mellett. A teljes beruházási összeg
20.988.366,- Ft lenne. Az útépítés esetében 20.857.337,- Ft a beruházás összege. Ebben az
esetben 75 %-os a támogatási intenzitás és 25 % önerőt kellene biztosítani.
Kasper Ágota képviselő érdeklődik a Zirc, Petőfi u. 8. szám alatti épület felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásáról.
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Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem sikerült benyújtani a pályázatot.
Kasper Ágota képviselő ugyancsak érdeklődik a tanuszoda felújításával kapcsolatban.
Ottó Péter polgármester válasza szerint energetikai felújításba tudják beletenni a tanuszoda
kérdését.
Kasper Ágota képviselő csupán azért kérdezte, mert a napokban hallotta, hogy Sümegen
elindult a tanuszoda építése.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében az Üdülő utca, Alkotmány utca
– Szeptember 6. utca közötti szakaszának felújítására, valamint a Köztársaság utca,
Alkotmány utca – Állomás utca közötti szakaszának járdafelújítására.
A fejlesztés célja:
Zirc, belterületi út és járdák felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:
20.857.337,- Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (75 %)
15.000.000,- Ft
Önerő (25 %)
5.857.337,- Ft
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 5.857.337,- Ft, azaz Ötmilliónyolcszázötvenhétezer-háromszázharminchét forint önrész összegét az Önkormányzat
2017. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. június 2.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda
felújítására.
A fejlesztés célja:
Zirci Benedek Elek Óvoda felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:
20.988.366,- Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (85%)
17.840.111,- Ft
Önerő (15 %)
3.148.255,- Ft
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 3.148.255,- Ft, azaz Hárommillióegyszáznegyvennyolcezer-kettőszázötvenöt forint önrész összegét az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. június 2.

12./ Utcanév táblák kihelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat 1./ pontjának törlését, és a 2./ pont kiegészítését azzal, miszerint
úgy kérjenek be ajánlatot, hogy abban legyenek bent a mintajavaslatok, fotódokumentációk,
referencia lista.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a 2./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
az utca névtáblák és útbaigazító táblák beszerzése és telepítése érdekében kérjen be
legalább három-három árajánlatot és erről készítsen előterjesztést a júniusi képviselőtestületi ülésre.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1./
pontjának törlését, és a 2./ pont kiegészítését azzal, miszerint úgy kérjenek be ajánlatot, hogy
abban legyenek bent a mintajavaslatok, fotódokumentációk, referencia lista.
A bizottság javasolja a beérkezett táblamintákat a Forma Zrt-nek véleményezésre megküldeni.
A bizottság javasolja a júniusi határidőt úgy módosítani, hogy amint összeállt a szükséges
anyag, az utána soron következő ülést jelöljék meg határidőnek.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök utal az előterjesztésre, amely arról
szól, hogy kérjenek be ajánlatokat. Ehhez szeretett volna egy kiegészítő határozati javaslatot,
mert úgy gondolja, nem az a lényeg, hogy milyen betűformájú és esztétikailag milyen
kinézetű táblát helyeznek ki, hanem fontos az is, hogyan helyezik el, s hogyan tudják
valamennyire gazdaságosabb módon elhelyezni úgy, hogy minden utca elején és végén,
illetve minden keresztutcában legyen egy tábla. Erre nagyon sok megoldás létezik, ezért
közösen megkerestek három céget első körben arra a célra, hogy segítsenek a
megtervezésben, és nyújtsanak be több alternatívára vonatkozó javaslatot. Ezt egészen
normális áron vállalták.
Javasolják, bízzák meg ezt a három céget arra, hogy egyrészt tervezzék meg, készítsenek
többféle tervezetet az elhelyezésre, mellékeljenek képes dokumentációt a különböző
táblaformákról, s adjanak árajánlatot a különböző elhelyezések, különböző táblaformák
vonatkozásában, valamint külön tüntessék fel azt is, hogy mennyi a legyártás és a telepítés
költsége. Ezen kívül kezeljék külön az útbaigazító táblarendszert és annak az árajánlatát is
tegyék meg.
Kérdés
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos az útbaigazító táblákkal kapcsolatban kérdezi, hogy
Kardosrétre vonatkozóan van-e tervezet?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy Zirc teljes közigazgatási területén helyeznének ki
táblákat. Természetesen a tervezet még nem készült el, mivel az Emberi Kapcsolatok
Bizottság javaslata éppen arra vonatkozik, hogy annál konkrétabb elképzeléseket láthassanak
előzetesen, mint amit egyébként a hivatal munkatársai végiggondoltak.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos ennek örül, mert úgy véli, mindenkinek az a jó, ha
megtalálja azt, amit éppen szeretne.
Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester kérdezi, hogyan lesz ebből határozati javaslat?
Horváth László képviselő szerint úgy, hogy megszavazzák az elnök asszony által ismertetett
javaslatot, mely szerint kérjenek be ajánlatokat, majd megfogadják a két bizottság javaslatát.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nem ugyanarról szól a két dolog. Értelmezése
szerint elnök asszonynak arra vonatkozott a javaslata, hogy kérjenek be ajánlatokat, ami
gyakorlatilag kompletten tartalmazza már a helyszínbejárást követően a tervezést. Azt, hogy
hol, hány darab, milyen megoldással, beleértve a referencialistát is.
Horváth László képviselő ezt megerősíti, ugyanakkor az Emberi Kapcsolatok Bizottság
telepítési tervkészítést javasol. Ezzel párhuzamosan kérhetnek mástól is árajánlatot.
Véleménye szerint szavazzák meg azt, amit az Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolt, és azt
a 2./ pontot, amit az Ügyrendi és Érdekképviseleti, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
javasol.
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Ottó Péter polgármester számára az a probléma, hogy gyakorlatilag az elnök asszony javaslata
alapján beérkezett ajánlatok közül fogják kiválasztani azt, amelyik tetszik, s az alapján tudják
majd a piacot megversenyeztetni egy konkrét elképzeléssel. Úgy véli, mindenféleképpen
kellene egy újabb kört futni, s nem azért, hogy az időt húzzák, hanem hogy egymással
összehasonlítható ajánlatokat kapjanak kézhez. Első körben szóljon arról a történet, hogy erre
szakosodott cégektől kérnek ajánlatot; jöjjenek el, nézzék meg, s tervezzék meg, majd a
tervek alapján kiválasztják azt, amelyik tetszik. A kiválasztott terv alapján pedig bekérik a
megvalósításra az ajánlatot.
Horváth László képviselő ezzel egyetért, szavazzák meg ezt.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök hozzáteszi, a három cégtől azért kérné
be az árajánlatot is, mert az egy dolog, hogy melyik tetszik, de mire lesz pénzük. Legalább
lássák, hogy nagyságrendileg ez mit jelent.
Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
legalább három vállalkozástól rendelje meg a városban kihelyezendő utca névtáblák és
útbaigazító táblarendszer felmérését, telepítési tervének elkészítését és a bekerülési
költségbecslését.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az ajánlatok beérkezését követően a
soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: az ajánlatok beérkezését követő képviselő-testületi ülés”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
legalább három vállalkozástól rendelje meg a városban kihelyezendő utca névtáblák és
útbaigazító táblarendszer felmérését, telepítési tervének elkészítését és a bekerülési
költségbecslését.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az ajánlatok beérkezését követően a
soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: az ajánlatok beérkezését követő képviselő-testületi ülés

29
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos kérdezi, a táblák elhelyezésével kapcsolatban a
lakossággal lesz-e konzultáció?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy gondolja, egy felhívást közzé tehetnek, hogy
akinek a szokásostól eltérő javaslata van, tegye meg.
Ottó Péter polgármester nem látja akadályát a felhívás közzétételének, hogy elindítanak egy
ilyen tervezési feladatot, s akinek ezzel kapcsolatban konkrét vagy általában véve javaslata
van, azt záros határidőn belül a Városüzemeltetési Osztályra jutassa el. Kéri a főépítészi
referenst és a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy a felhívás közzétételéről
szíveskedjenek gondoskodni.

13./ Zirc Hosszúrét térrendezés tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a képviselő-testületnek Lohrmann Mária Éva tervező
által a Hosszúrét térrendezés tervezési munkáira kötött szerződés felmondását tudomásul
venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lohrmann Mária Éva (8420 Zirc, Damjanich
u. 7.) tervező általi, a Hosszúrét térrendezés tervezési munkáinak elvégzésére kötött
szerződésre irányuló felmondását tudomásul veszi.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2016.(I.28.) határozatának 4./ pontját
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Hosszúrét térrendezés
tanulmánytervének és költségbecslésének elkészítésére az ArcadiaGarden Kft. (Székhely:
9022 Győr, Pálffy utca 3. – Fischer Márta és Pottyondy Gábor táj- és kertépítész
mérnökök) ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az ArcadiaGarden
Kft-vel (Székhely: 9022 Győr, Pálffy utca 3.) a Zirc, Hosszúrét térrendezés
tanulmánytervi tervdokumentáció készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. június 3.

14./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet módosításának elhatározásáról szóló
településfejlesztési döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem javasolja az előterjesztés első határozati javaslatának
elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés második határozati javaslatának elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés harmadik határozati javaslatának 3./ és 4./ pontja
elfogadását.
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Ottó Péter polgármester elmondja, az előterjesztés előzményeihez kapcsolódik, miszerint egy
korábbi képviselő-testületi döntés értelmében felhívást tettek közzé annak érdekében, hogyha
az év végével már nehezebben módosítható helyi építési szabályzathoz és szabályozási
tervhez kapcsolódóan valakinek módosítási szándéka van – ami egyszerűsített eljárási
formában végigvihető –, akkor azt fogalmazza meg. Tudomása szerint erre vonatkozóan eddig
egy kérelem érkezett be. E kérelem kardosréti területet érintene, a Cuha pataktól az erdő
irányába húzódó területek korlátozott mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági
területbe sorolását jelentené. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság gyakorlatilag ezt nem javasolja
elfogadásra. A másik határozati javaslat az önkormányzat által benyújtandó pályázathoz
kapcsolódóan a Hosszúrét fejlesztését szolgáló tervezett funkciók elhelyezését lehetővé tevő
módosításról szól.
Kéri a főépítészi referenst, ismertesse a korlátozott használatú mezőgazdasági és az általános
terület közötti különbséget, hogy mivel szabadabb a terület tulajdonosa, illetve használója, ha
ez a módosítás megtörténik.
Várszegi Bernadett főépítészi referens kifejti, hogy a korlátozott használatú mezőgazdasági
övezet – ami jelenleg e telkeken fennáll – semmilyen épület építését nem teszi lehetővé a
tulajdonos számára. Az általános mezőgazdasági területen – az Má-2 vagy Má-1 jelű övezetbe
sorolástól függően – meghatározott teleknagysághoz kapcsolódva beépíthető a telek. Tehát,
elhelyezhető rajta mezőgazdasághoz kapcsolódó építmény, illetve a tulajdonos, használó
számára lakóház is építhető.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy az érintett területek most egységesen korlátozott
mezőgazdasági övezetben vannak, s részben abban is kell maradniuk egyrészt a Cuha patak,
másrészt a vízmű védőtávolsága miatt. Tehát, a teljes terület átsorolására nincs lehetőség, csak
a védőtávolságon kívül eső területekre, ha jól tudja.
Várszegi Bernadett főépítészi referens megjegyzi, az első telket, amely önkormányzati terület,
nem érinti a módosítás, de ott - ahogy korábban már beszélték egyeztetéseken – nincs is
esélye, hogy az átsorolás megtörténjen a vízbázis-védelmi terület és a Cuha patak
védőövezete miatt. A többi telek esetében jogszabály nem zárja ki az átsorolást, mert a
vízbázis-védelmi terület már nem érinti azokat.
Tehát, magát a teljes telket át lehet sorolni az általános mezőgazdasági területbe, de a beépítés
korlátozva lesz az által, hogy a Cuha patak élővíz védőtávolságán belül nem építhető be.
Miután a Natura 2000 területtel határos ez a telek, ezért annak is van egy bizonyos korlátozó
hatása a beépítésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés első határozati javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület kezdeményezi a beruházni szándékozó kérelmére a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosítását
a Zirc 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/6 helyrajzi számú telkeket érintően, azok
korlátozott mezőgazdasági területi besorolásának általános mezőgazdasági területbe
sorolásával.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal nem fogadta el a határozati
javaslatot.
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Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a határozati
javaslatot, majd szavazásra bocsátja az előterjesztés második határozati javaslatát.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a helyi építési szabályzatról
és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
HÉSZ) módosítását a Zirc, Alkotmány utca, Állomás utca, szakképző iskola, 1893/1 és az
1904/2 hrsz-ú ingatlanok által határolt területet érintően oly módon, hogy a szabályozás
tegye lehetővé a területen sport, szabadidős és rendezvényi funkció és ahhoz kapcsolódó
építmények elhelyezését.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2013.(II.25.)
határozata
figyelembevételével a településrendezési eszközök módosítása során az eljárásban érintett
partnereket:
- Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
8420 Zirc, József A. u. 2.
- Football Club Zirc, 8420 Zirc, Cuha u. 5.
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32.
- PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
- Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy az előterjesztés harmadik határozati javaslatából a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatának megfelelően kikerül az 1./ és 2./ pont, így
értelemszerűen a 3./, illetve 4./ pont számozása változik. A határidő mindkét pont esetében
2016. június 14.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2016.(V.26.) határozatban elfogadott
helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosításának költségeit 150.000,- Ft
mértékben Zirc Városi Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az LTPLAN Bt-vel (2800 Tatabánya, Tátra u. 1/a., képviseli: László Tibor vezető tervező), mint
tervezővel a 137/2016.(V.26.) határozatban elfogadott helyi építési szabályzat, illetve
szabályozási terv módosítását célzó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: 2016. június 14.

15./ Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló
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
139/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Zirc 1525/4 hrsz-ú
(természetben: III. Béla utca), az 1796/3 hrsz-ú (természetben: Névtelen utca), az 1812/26
hrsz-ú (természetben: Vadász utca) és a 2354/13 hrsz-ú, valamint a 2354/14 hrsz-ú
(természetben: Győri utca) „beépítetlen terület” művelési ágú lakótelkeinek értékesítésére
az előterjesztés mellékletében lévő pályázati felhívást elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1/. pont szerinti pályázati felhívás
megjelentetésére a helyben szokásos módon a Városháza hirdetőtábláján, a város
honlapján (www.zirc.hu), illetve a Stúdió KB képújságában.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb ajánlattevővel vagy ajánlattevőkkel az adásvételi szerződést aláírja és az
egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. május 31.
3./ pont esetében: folyamatos

16./ A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság kérte nyilatkozat bekérését, mely szerint a Veszprémi Turisztikai Közhasznú
Nonprofit Kft. nyitott-e arra, hogy ott is vásároljanak üzletrészt. Ez megtörtént és a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság ülésén megkapták a választ, hogy nem nyitottak az üzletrész-vásárlásra.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
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
140/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magas-Bakony
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-515602,
adószáma: 24080549-1-19, székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.) tulajdonában álló
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-513956,
adószáma: 23330889-2-19, székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.) 100.000,- Ft-os
névértékű üzletrészét névértéken meg kívánja vásárolni azzal, hogy a végelszámolással
megszüntetésre kerülő helyi TDM szervezettől a 2016. évre vonatkozó tagsággal
kapcsolatos fizetési kötelezettséget átvállalja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont alapján felmerülő kiadásokat az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 10. sorában meghatározott TDM Finanszírozási Alap terhére biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetése terhére vállalja,
hogy az 1./ pontban nevesített üzletrész tulajdonába kerülésével a tagsággal kapcsolatos
fizetési kötelezettségét teljesíti.
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4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban meghatározott tárgyban az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 3./ pontok esetében: folyamatos
4./ pont esetében: 2016. június 30.

17./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-vel kötendő
haszonkölcsön szerződésről szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, a haszonbérleti szerződés megkötésének
oka, hogy előző évben az önkormányzatot megkeresték kártérítési ügyben, ezért azt javasolta
az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, miszerint a rendezvényekre kössenek biztosítási
szerződést.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető jelzi, hogy ma egyeztetett az intézményvezetővel,
aki egy biztosítási szakemberrel felvette a kapcsolatot, így az ügy folyamatban van.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (8420 Zirc, József A. u. 1.) intézménnyel, mint a
„Bakonyi Betyárnapok – Országos Betyártalálkozó” szervezőjével haszonkölcsön
szerződést köt az alábbi ingatlanok tekintetében:
- Zirc 1892 hrsz-ú Alkotmány utca járda és a közút közötti zöldterületi sáv a művelődési
ház és sportpályához vezető földút közötti szakaszra,
- a Zirc 1897 hrsz-ú ingatlan művelődési ház épülete, az 1892 hrsz-ú ingatlan határa és az
1904/3 hrsz-ú ingatlan határa közötti területre és
- az 1904/3 hrsz-ú „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanra.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- egyetért azzal, hogy az 1./ pontban meghatározott haszonkölcsön szerződés 2016.
augusztus 5-6. napjára, határozott időre szóljon;
- hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönvevő a területet harmadik személy használatába adja;
- átengedi a terület hasznát.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés
aláírására.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. június 30.

19./ Egyéb ügyek
a/ Balaton-Bakony Kocka Klub kiállítási szándékának támogatása
Előadó: dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Horváth László gazdasági tanácsnok
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A bizottság
az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a 2./ pont végrehajtási határideje 2016. szeptember 15. legyen.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester elmondja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elfogadta tanácsnok
úr azon gondolatát, mely szerint nem az a cél, hogy június 15-ig minden kész legyen, s
minden szerződés maximálisan elő legyen készítve. Ugyanakkor fontos, hogy előrehaladjanak
ebben a történetben, s legalább egy tájékoztató előterjesztés készüljön a képviselő-testület
számára, hogy hol tartanak a folyamatok. Ennek ismeretében a határozati javaslatot az eredeti
formájában javasolja elfogadásra.
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
142/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Balaton-Bakony Kocka Klub
szándékával és azzal, hogy az állandó kiállításukat és játszóházukat Zircen alakítsák ki.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az
előterjesztők bevonásával a kiállítás és játszóház kialakításához a szükséges előkészítési
és egyeztetési feladatokat végezze el, melynek eredményeképpen a júniusi testületi ülésre
szülessen javaslat a végleges helyszín, az épület felújítása kapcsán az anyagi ráfordítási
igény tekintetében, valamint üzemeltetési, működtetési kérdésekben.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. június 15.

b/ Bakonyi Természettudományi Múzeum 2016. évi támogatásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, az előterjesztés elkészítésében való közreműködéskor és
az intézmény vezetőjével történt tárgyalások során a képviselő-testület határozatát hajtotta
végre. Ettől függetlenül a korábbi döntés értelmében meghatározott feladat – amit ennek
keretében megbízásként adnak a Bakonyi Természettudományi Múzeum számára – eredeti
célját nem támogatta. Tehát, nem a múzeum támogatásával van problémája, hanem annak
részbeni céljával, ezért a határozati javaslatot nem fogadja el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletében (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) a Magyar Természettudományi Múzeum (Cím:
1088 Budapest, Baross u. 13.; adószám:15321192-2-42, képviseli Dr. Korsós Zoltán
főigazgató) Bakonyi Természettudományi Múzeuma részére előirányzatosított támogatás
300.000 forintos előirányzat összegét 600.000 forintra módosítsa a Pintér-hegy természeti
értékeinek felmérését célzó, a terület helyi jelentőségű természeti területként való
kijelöléséhez jogszabály szerint szükséges kezelési terv elkészítéséhez, illetve az azt
megalapozó kutatómunka támogatására. A támogatás felhasználásának határideje, mely
egyben a kezelési terv elkészítésének időpontja, 2017. február 15. napja. A támogatással
való elszámolás határideje 2017. április 15.
2./ A Képviselő-testület a támogatás forrását a költségvetési rendelet 12. melléklet Általános
működési tartalék előirányzatának terhére jelöli meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. május 31.
4./ pont esetében: 2016. május 31.

c/ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László képviselő, bizottsági elnök utal arra, hogy pályázatot nyújtanak be, mert a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya
hiányosságot állapított meg a gimnázium épületében. Ugyanakkor nem tudja, hogy a
gimnázium épülete mikor fog átkerülni az állam tulajdonosi körébe, viszont ott van egy-két
dolog, ami még menthető. Többek között a régi vaskazánok, melyek jelentős értéket
képviselnek, ezért az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslata, hogy azokat
értékesítsék.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” keretében az önkormányzat
tulajdonában lévő III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. szám alatti ingatlan nyílászáróinak
cseréjére, valamint a második emeleti rajz-festés tantárgy oktatására használt műterem
tetőszigetelésének javítása céljából.
Bruttó becsült összköltség:
23 000 000 Ft
ebből: nyílászáró csere
7 000 000 Ft
műterem tetőszigetelésének javítása
16 000 000 Ft
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1./ pontban részletezett feladatok megvalósítása
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ingatlanban folyó oktató munkát megfelelő
feltételek mellett, megfelelő minőségben lehessen folytatni.
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1./ pontban részletezett feladatok megvalósítását
önerőből nem tudja finanszírozni.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2016. június 15.
Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében található
régi, használaton kívüli kazánok meghirdetésére. A beérkező ajánlatok az ajánlati ár
összegének függvényében képviselő-testületi vagy bizottsági, esetleg polgármesteri
hatáskörben kerülnek elbírálásra.”
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2016.(V.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében található
régi, használaton kívüli kazánok meghirdetésére. A beérkező ajánlatok az ajánlati ár
összegének függvényében képviselő-testületi vagy bizottsági, esetleg polgármesteri
hatáskörben kerülnek elbírálásra.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos
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d/ A 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2016.(V.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatások
szabályairól szóló 12/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet előírásai alapján támogatja „A
BULI ’91” Közhasznú Alapítványt a 2./ pontban rögzítettek szerint.
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.)
önkormányzat rendelet 12. mellékletében nevesített Városi rendezvények támogatási alap
működési céltartalék terhére 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt „A BULI’ 91” Közhasznú Alapítványnak (Székhely: 8420 Zirc,
Bajcsy-Zs. E. u. 9.) a 26. Zirci Buli megrendezéséhez. A támogatással való elszámolás
határideje a rendezvény megvalósítását követő 60. nap.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. május 31.
4./ pont esetében: 2016. június 30.

21./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke
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 a Zirci
Erzsébet Kórház Alapítványnak a vagyon kezeléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.

22./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2015. évi munkájáról
Előadó: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Közbiztonsági Alapítvány 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

24./ 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.
25./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
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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.
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
NAPIREND UTÁN:
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos tudomása szerint a városban elkezdődött a térfigyelő
kamerák kiépítése. Kérdezi, tervezik-e Kardosréten is kamerák felszerelését, esetleg lehet-e
ilyen indítványt tenni?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, mindenképpen célszerű lenne folytatni ezt a fejlesztést.
A központja úgy került kialakításra, hogy még nagyon sok kamera képét képes fogadni. Első
körben a fő fejlesztési irányt gyakorlatilag a városközponti részek határozták meg. Úgy véli,
ahogy Kardosréten, úgy Akliban, Tündérmajorban és Zirc lakóterületi részén is van igény
arra, hogy jobban szem előtt legyen a „terület”, s ezzel meg lehessen előzni adott esetben
szabálysértéseket, bűncselekményeket. Tavaly decemberben került beüzemelésre a
kamerarendszer, és tudják, a rendőrségnek is hatékony közreműködése volt abban, hogy előző
évben, főleg Zirc belvárosi részében történt betöréssorozat megszűnt. Hiszi, hogy a
kamerarendszernek is van visszatartó ereje és hatása, mert ezt a korábbi időszakban az
intézményeik háza táján tapasztalták meg.
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Mészáros Szabolcs kardosréti lakos arra gondolt, hogy a ki- és bevezető falutábláknál egyetegyet el lehetne helyezni, és átmenő forgalom kontrollálva van.
Ottó Péter polgármester elmondja, a 82-es számú főút átmenő forgalma a TESCO áruház
csomópontjánál, a hivatalnál, a Bakonybéli utcai kereszteződésnél is kontrollálva van. Tehát,
elvileg, aki ebbe az irányba közlekedik, ilyen szempontból szem elé kerül, ha esetleg vissza
kell nézni felvételeket. Úgy gondolja, a városrész ilyen irányú fejlesztése lehet inkább fontos.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos utal arra, hogy az útépítési pályázatban szerepel egy
gyalogátkelőhely.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint több gyalogátkelőhely is van benne.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos említi, hogy arra vonatkozóan volt egy felajánlásuk.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a gyalogátkelőhely megvilágítására vonatkozott a
felajánlás. Hozzáteszi, egy gyalogátkelőhely megvalósítását eleve csak úgy lehet
engedélyeztetni, hogy a megfelelő megvilágításról gondoskodni kell. A pályázatban szereplő
gyalogátkelőhelyek megvilágítási költsége is értelemszerűen szerepel benne. Tehát, ha valami
lesz ebből a történetből, akkor az egy keretben tud majd megvalósulni.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos utal arra, hogy említették a Zirc, Petőfi u. 8. szám alatti
épület (volt Trosics ház) felújítását. Kérdezi, a felújítás után mi lenne a rendeltetési célja?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy közösségi célú hasznosítást határozott meg a képviselőtestület egy korábbi döntésével, amikor a lakóingatlan funkciója átsorolásra került. Olyan
közösségi térben gondolkodtak, amely kiállítások, rendezvények megvalósítására is alkalmas
lehet. Azonban úgy gondolja, egészen addig, amíg eljutnak a megvalósítás azon szakaszába,
hogy már konkrét célok vannak, várják a jó ötleteket, javaslatokat.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos tudja, hogy nem lehet ellene mit tenni, de jelzi, hogy a
városrész külső határain nagyon megszaporodott az illegális hulladéklerakás.
Ottó Péter polgármester szerint az a szomorú, hogy a lomtalanítás időszakának van egy ilyen
káros mellékterméke, mert más zirci területekről is jelezték, hogy elpotyogtak alkatrészek az
út szélén összeguberált mindenféle anyagból. A hivatal próbál e témában is naprakész lenni.
Tehát, az illegális lerakókról általában térképpel rendelkeznek, illetve a közelmúltban volt
olyan akció, amikor civil szervezet végezte el egy adott terület kitakarítását, s kérték az
önkormányzat közreműködését az összegyűjtött hulladék elszállításában. Úgy gondolja, ezek
olyan kérdések, amit igazából csak közösen tudnak megoldani függetlenül attól, hogy a
városnak mely részéről van szó.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos a volt kis óvoda épületének hasznosítása felől érdeklődik.
Ottó Péter polgármester elmondja, napirenden is szerepelt hasznosítási elképzelés. Kész
tervekkel rendelkeznek, ami elsősorban lakócélú funkció elhelyezését jelentené az épület
meglévő földszinti, illetve a kialakításra kerülő emeleti részén is, valamint a
városüzemeltetési gazdasági társaság részére ügyfélszolgálati, lakáskezeléshez kapcsolódó
iroda kialakítását.
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Ez annyiban módosul jelen pillanatban a képviselő-testület döntése értelmében, hogy
felvetődött egy olyan alternatíva, amely egy kiállítás berendezését jelentené a földszinti
részben. Ennek lehetőségét fogják megvizsgálni a közeljövőben.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos tudomása szerint Zircen a Kossuth utcai orvosi rendelő
előtt lesz egy buszöböl.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő jelzi, hogy már majdnem kész állapotban van.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy kivitelezői szerződést kötöttek erre vonatkozóan.
Egymással párhuzamosan zajlik a 82-es számú főút felújítása és önkormányzati beruházásban
valósul meg az autóbuszmegálló. A Bakonykarszt Zrt. pedig a Damjanich utcától a
Bakonybéli utcáig cseréli a régi, elavult vízvezetéket.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos kérdezi, a közműszolgáltatók hol terveznek a
közeljövőben felújítást vagy fejlesztést?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a viziközmű szolgáltatóval jogszabály alapján 15 évre
kell Gördülő Fejlesztési Tervet évről évre megalkotni. Az időközben megvalósult
beruházások kikerülnek belőle, s jönnek hozzá az újabb és aktuálisabb témák. Ez a terv a
Bakonykarszt Zrt-vel, mint szolgáltatóval együttműködésben készül el elsősorban a szakmai
javaslatuk alapján, de évről évre a képviselő-testület hagyja jóvá.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos információi szerint kb. 10 kilométernyi optikai kábel
kerül kiépítésre Zircen.
Ottó Péter polgármester elmondja, erre vonatkozóan Zircen is elindult a tervezési feladat és az
önkormányzat hozzájárulását kérték a közterületet érintő fejlesztés megvalósításához.
Kaszás Béla osztályvezető hozzáteszi, hogy a KOMPLEX Tel-Com Kft. szélessávú optikai
alaphálózat kiépítését tervezi, ami zömében légkábelen történik. A városközpontban, illetve
olyan területen, ahol nincs lehetőség a légkábel kiépítésére elsősorban zöld területen kerül sor
az elhelyezésre. Az öt éven belül felújított járdáknál nem engedik a felbontást. Az öt évnél
régebben felújított járdák helyreállítását a felbontás mértékétől függően legalább fele vagy
teljes szélességében el kell végezni.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos kérdezi, az egészségházzal szemben lesz a buszöböl?
Ottó Péter polgármester válasza szerint az egészségház oldalán lesz a buszöböl, ugyanis annak
az a célja elsősorban, hogy a helyi járatú közlekedés nyomvonalába be lehessen kötni.
Amennyiben megtörténik a kiépítése, akkor a helyi járat nem a József Attila utcán fog fel-le
közlekedni, hanem tesz egy kört a városban. Gyakorlatilag minden pontot el lehet érni akkor
is, ha egy irányba fog közlekedni az autóbusz, ezért csak az egyik oldalon kell megállóhelyet
kiépíteni.
Mészáros Szabolcs kardosréti lakos a Damjanich utca és az önkormányzati hivatal épülete
közötti zöldterülettel kapcsolatos elképzelésről érdeklődik.
Ottó Péter polgármester elmondja, jelenleg az út melletti szegély kiépítése folyik, de az a cél,
hogy az eredeti állapot visszaállításra kerüljön.

45

Ottó Péter polgármester megköszöni mindenkinek a jelenlétet, s hogy elmondták az
észrevételeiket, javaslataikat, majd az ülést 20 óra 23 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

