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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 15-én 18,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Nemes István,
Vörös Kálmán képviselők (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Kovács László képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
És Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Szöllősi József Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. képviselője

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében a „Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel
kötendő Szolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala” című előterjesztés
megtárgyalását.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc turisztikai tevékenységének szervezése, lehetséges egységek, megoldások,
működtetés
Előadó: Kasper Teréz Ágota képviselő
4./ A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Zirc egyes területeit érintően a helyi építési szabályzat és a mellékletét képező
szabályozási terv módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázat” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
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12./ A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelme a Zirc, Petőfi u. 8. – 1035 helyrajzi szám
alatti volt „Trosits ház” kapualjának és garázs épületének használatára
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Törvényességi felhívás a Zirc város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási
tervének jóváhagyásáról szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Balaton-Bakony Kocka Klub zirci állandó kiállítás és játszóház elhelyezésével
kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egervölgyi Dezső hozzájárulási kérelme a Zirc, Március 15. téren lévő Széchenyi szobor
talapzatán tábla elhelyezéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Vezeték nélküli Internet hozzáférési pontok kiépítése Zircen
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Utcanév táblák kihelyezésére beérkezett ajánlatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást végző
szolgáltató kiválasztására
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Egyéb ügyek
a/ Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő Szolgáltatási
Szerződés jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
23./ A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beszámolója a
2015/2016-os tanév munkájáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
24./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
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25./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
26./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
27./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Szavazatszámláló Bizottságokba póttagok megválasztása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
21./ A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni
kifogás elbírálása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a „Pályázat kiírása
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást végző szolgáltató
kiválasztására” című napirendi pontot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2016.(IX.15.) határozata
„Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást
végző szolgáltató kiválasztására”
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
„Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást végző
szolgáltató kiválasztására” előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja, mivel ezen napirendi
pont az általa kiírandó pályázat feltételeinek meghatározását tartalmazza, így a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekeit sértené.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg. A meghívott vendégre való tekintettel javasolja, hogy „A menetrend szerinti
helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása” című napirendi pontot tárgyalják meg
elsőként.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

Ottó Péter polgármester elmondja, Kasper Ágota képviselő asszony jelezte, hogy napirend
előtti kérdést szeretne feltenni.
Kasper Ágota képviselő örömmel vette tudomásul, hogy Zircre is eljutottak a szelektív
hulladékgyűjtő edények. Kérdezi, az edények ürítési rendje továbbra is marad ugyanaz, mint a
műanyagzsákok esetében volt?
Ottó Péter polgármester válasza szerint egyelőre csak olyan jellegű változás van a
rendszerben, hogy a zsákos gyűjtésről áttérnek az edényesre. Egyébként a gyűjtött hulladékok
fajtájában és a szállítási időpontokban nincs változás. Ismeretei szerint minden hónap utolsó
keddjén szállítják el az edényekben összegyűjtött szelektív hulladékot. Természetesen a
háztartásokban még kint lévő műanyagzsákok begyűjtése is megtörténik ugyanezen napokon.
Horváth László képviselő jelzi, hogy nagy port vert fel a városban a nyár végi Három-hegyi
gépzene. Kérdezi, ezzel kapcsolatban milyen engedélyezési eljárás van? Ugyanis úgy
gondolja, a rendeletet mindenkinek be kell tartania.
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy nem zenés vendéglátóhelyi, hanem egy kültéri
rendezvény volt, melynek megvan az engedélyezési metódusa. Miután 1000 fő alatti
létszámra jelentették be a várhatóan megjelenők körét, ezért ebben az esetben nincs szükség
jegyzői eljárásra. Azonban az egyéb hatósági dolgoknak meg kell felelni a rendezvénynek.
Tudomása szerint a rendőrség kinn volt a helyszínen, s ők nem intézkedtek a zajos
tevékenységgel kapcsolatban. Hozzáteszi, abban az esetben lett volna intézkedési
jogosultságuk, ha zavaró jellegűnek ítélik meg a zaj mértékét.
Horváth László képviselő kérdezi, a képviselő-testületnek van-e lehetősége arra, hogy a
későbbiekben ilyet meggátoljon?
Sümegi Attila jegyző úgy gondolja, hogy van, s amennyiben erre ténylegesen igény
mutatkozik, akkor rendeletben lehet szabályozni.
Horváth László képviselő kéri, hogy kezdődjön meg a rendelet előkészítése.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
13./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés „I/B”
határozati javaslatának elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés „II.” határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. I. negyedévi gazdálkodási adatai alapján
az üzemeltetési veszteség támogatására a 2016. évi költségvetésben szereplő összeg I.
negyedéves időarányos része kerüljön átadásra a szolgáltató részére.
A bizottság javasolja az előterjesztés „III.” határozati javaslatának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „I/B” határozati javaslatának
elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés „II” határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő összeg I. negyedévre szóló, időarányos
részét adja át az önkormányzat a szolgáltató részére.
A bizottság javasolja az előterjesztés „III.” határozati javaslatának elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2015. évi üzemeltetési veszteség támogatására a 222/2014.(XI.27.)
határozatával meghatározott keretösszegen felül további összeget nem biztosít a
szolgáltató részére, tekintettel arra, hogy a keretösszeg meghatározása a Szolgáltató
javaslata alapján történt, továbbá az ÉNYKK Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés és a helyi
közlekedés folyamatos működési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló, 2015.
szeptember 17-én aláírt megállapodásban foglalt kötelezettségének nem teljes körűen tett
eleget, ezáltal az Önkormányzatnak nem nyílt lehetősége arra, hogy a menetrend szerinti
helyi autóbusz-közlekedés működtetése eredményességének javítása, veszteségének
csökkentése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vita békés
rendezése érdekében egyeztessen az ÉNYKK Zrt-vel
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 5.

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a bizottsági javaslatoknak megfelelően az előterjesztés
„II.” határozati javaslata úgy módosulna, miszerint az 1./ pontban az I. negyedévi
gazdálkodási adatok alapján az üzemeltetési veszteség támogatására 738.000,- Ft-ot adna át az
önkormányzat.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2016. I. negyedévi gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség
támogatására 738.000,- Ft összeget átad a szolgáltató részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2. számú ("Kukoricaföldek") helyi autóbuszjárat
új útvonal javaslatával – Kossuth utcai orvosi rendelők – és az új menetrend 2016. október
1-től történő bevezetésével.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a menetrend
szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés
1./ pont szerinti módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

2./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, néhány apró stilisztikai
egyeztetésen és módosításon túl a változás lényege, miszerint a szakmai kitüntetésekben nem
volt egyértelmű, hogy személy vagy szervezet is kaphatja-e, ezért szeretnék rögzíteni, hogy
csak magánszemély kaphassa. Viszont a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés – amit csak
természetes személyek kaphattak – a továbbiakban adható lenne adott esetben civil
szervezeteknek, illetve belekerült a rendelet-tervezetbe egy olyan kitétel, miszerint az
önkormányzat által adományozható kitüntetéseket ne kaphassák a képviselő-testület tagjai,
illetve a bizottságok külsős tagjai azon időszak alatt, amire a megbízatásuk szól.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy képviselőtársai kézhez kapták a rendelet-módosítás
tervezetét. Ahhoz képest a rendelet-tervezet 4. §-ából kimaradna az „illetve közösségnek”
szövegrész, így a felhívás szövegrészét is módosítani kell. Ennek következtében a 9. §-ban
szereplő mondat az (1) bekezdésbe kerül, a (2) bekezdésben pedig hivatkoznak a 3.
mellékletre, amely az imént említett melléklet módosítását jelenti.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
16/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló
6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Zirc turisztikai tevékenységének szervezése, lehetséges egységek, megoldások,
működtetés
Előadó: Kasper Teréz Ágota képviselő

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Zirc turisztikai tevékenységének
szervezése tárgyában készített, jelen előterjesztésben kifejtett anyag tartalmával és azt Zirc
Városi Önkormányzat turisztikai akciótervének vázaként elfogadja.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM Finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére megbízási jogviszony keretében 2017. február 28. napjáig
turisztikai szakembert foglalkoztat annak érdekében, hogy a felvázolt turisztikai célok
elérését kibontsa, az elképzelések megvalósítását elindítsa.”
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
- az „akcióterv vázában” meghatározott 1. lépés kiegészülne a LEGO kiállítással;
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Zirc turisztikai tevékenységének
szervezése tárgyában készített, jelen előterjesztésben kifejtett anyag tartalmával és azt Zirc
Városi Önkormányzat Turisztikai akcióterv vázaként elfogadja.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére 2016. november 1. napjától 2017. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében turisztikai szakembert foglalkoztat annak érdekében,
hogy a Turisztikai célok elérését kibontsa és ezen elképzelések megvalósítását elindítsa,
melynek elkészítésének határideje 2017. február 15. napja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos”
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester elmondja, bizottsági üléseken egy kicsit pontosodott a határozati
javaslat, ugyanakkor az előterjesztés tartalmi részében képviselő asszony három lépésben
határozza meg annak a turisztikai referensnek a feladatait, akinek a foglalkoztatásáról szó
lenne. Javasolja, hogy a határozati javaslatot egy pontban foglalják össze az alábbiak szerint:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM Finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére 2016. november 1. napjától 2017. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében turisztikai referenst foglalkoztat annak érdekében, hogy az
előterjesztés harmadik lépésében meghatározott feladatokat ellássa, az előterjesztésben
meghatározott turisztikai célok elérését segítse, illetve turisztikai koncepciót dolgozzon ki. Az
elképzelések megvalósításának határideje 2017. február 15.”
Megjegyzi, gyakorlatilag az előterjesztésre történik utalás, ugyanakkor pedig sem
koncepcióként, sem akciótervként, semmiféle dokumentumként nem úgy tekint az
előterjesztésre, mint egy kész anyagra, amely vázát képezheti egy koncepció elkészítésének,
viszont figyelembe veszi az abban megfogalmazott szakmai javaslatokat.
Kasper Ágota képviselő azzal a változtatással tudja elfogadni a javaslatot, hogy a
foglalkoztatott személy ne turisztikai referens, hanem turisztikai szakember legyen.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő jelzi, hogy a megbeszélések alapján érdeklődött és a
veszprémi egyetem turisztikai tanszékének a vezetője egyik kollégájával szívesen tárgyalna
ennek a megvalósításáról.
Ottó Péter polgármester köszöni a javaslatot, s amennyiben a bevonható szakemberek körének
meghatározásában további javaslat van, azt képviselőtársai legyen szívesek elmondani, s
akkor célzott megkeresésekkel tudnak élni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

11
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM Finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére 2016. november 1. napjától 2017. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében turisztikai szakembert foglalkoztat annak érdekében, hogy az
előterjesztés harmadik lépésében meghatározott feladatokat ellássa, az előterjesztésben
meghatározott turisztikai célok elérését segítse, illetve turisztikai koncepciót dolgozzon ki. Az
elképzelések megvalósításának határideje 2017. február 15.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

4./ A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos 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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, fenntartja a bizottsági ülésen is megfogalmazott
álláspontját, mely szerint javasolja két lépcsőben a teljes intézményi kört érintően a
bérrendezéssel kapcsolatos döntést. Miután az államigazgatási rendszertől az önkormányzati
igazgatási rendszer rettenetes bérelmaradásban van, ezért javasolja, hogy a közös
önkormányzati hivatal bérrendezése mindenképpen történjen meg. Amennyiben további
források állnak rendelkezésre, s nem viszi el az állam az intézmény működtetésével
összefüggő forrásokat az önkormányzattól, akkor térjenek vissza a teljes alkalmazotti kör
bérrendezésére.
Ottó Péter polgármester kérdezi, tekintsék ezt módosító javaslatnak?
Horváth László képviselő válasza, hogy igen és szavazzanak róla.
Ottó Péter polgármester utal a határozati javaslatra, amely konkrét százalékos arányokat
határoz meg.
Horváth László képviselő szerint az maradhat.

12

Ottó Péter polgármester értelmezése szerint a határozati javaslat úgy módosulna, hogy
kikerülnek belőle az intézmények és csak a hivatal marad benn.
Horváth László képviselő hangsúlyozza, az intézmények úgy maradjanak benne, hogy az
intézményműködtetés átadásával meglátják, az állam hogyan viszonyul ahhoz forrásoldalról, s
amennyiben nem történik forráselvonás, akkor terjedjen ki a teljes intézményi körre a
bérfejlesztés. Hozzáteszi, bizottsági üléseken valószínűsítették, hogy az intézményi
működtetés átadásával az állam – miután minimális volt a finanszírozás – viszonylag kevés
összeget vonna el. Azonban ezt még nem tudják, csak sejtik. Viszont azt szeretné, ha a közös
önkormányzati hivatal dolgozói állománya mindettől függetlenül megkapná azt a
bérfejlesztést, ami már nagyon régóta megilletné.
Lingl Zoltán képviselő változatlanul úgy gondolja és bizottsági ülésen is elmondta, hogy a
tanácsnok úr által megfogalmazott javaslathoz az előterjesztés határozati javaslata tökéletesen
illeszkedik, ugyanis most még a szándékot fejezik ki, s azt, mit vizsgáljanak meg. A
határozati javaslat tartalmazza, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésre készül ebből
előterjesztés. Megítélése szerint akkor már látják a konkrét számokat, hogy a hivatali, illetve
az önkormányzati dolgozók béremelése mekkora összeget jelentene. Úgy gondolja, a
tanácsnok úr által javasolt döntést novemberben kellene meghozni, mert ha a határozati
javaslatból kiszedik a második részt, akkor nem fog készülni vizsgálat. Most elindítanák a
folyamatot, s arról, amit képviselőtársa elmondott, novemberben kellene dönteni.
Horváth László képviselő elfogadja a képviselőtársa által elmondottakat.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és költségvetési szerveinél, Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott intézmény zirci
telephelyén, valamint gazdasági társaságánál azon foglalkoztatottak legfeljebb 20 %-os
béremelését a 2017. évi költségvetési lehetőségeinek függvényében, akik a rájuk
vonatkozó törvényekben meghatározott béren kívül más jogszabályban előírt egyéb
pótlékban és bér jellegű kiegészítésben, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott pedagógus előmeneteli
rendszerben meghatározott illetményben, vagy munkáltatói béremelésben nem
részesülnek vagy részesültek. Amennyiben a legfeljebb 20 %-os mértékű béremelés nem
lehetséges, akkor a költségvetés függvényében történjen megfelelő %-os mértékű
béremelés.

13
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és költségvetési szerveinél, Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott intézmény zirci
telephelyén, valamint gazdasági társaságánál azoknak a foglalkoztatottaknak a legfeljebb
20 %-os béremelési szintre történő kiegészítését a 2017. évi költségvetés lehetőségeinek
függvényében, akik a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott béren kívül más
jogszabályban előírt egyéb pótléka és bér jellegű kiegészítése vagy munkáltatói általi
béremelése a 20 %-ot nem érte el. Amennyiben a legfeljebb 20 %-os mértékre történő
kiegészítés nem lehetséges, akkor a költségvetés függvényében történjen megfelelő %-os
mértékű kiegészítés.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselőivel a béremelés
finanszírozásának kérdéséről és ezt követően a 2016. november havi képviselő-testületi
ülésre készítsen előterjesztést a konkrét döntések meghozatala érdekében.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 10.

5./ Zirc egyes területeit érintően a helyi építési szabályzat és a mellékletét képező
szabályozási terv módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési
szakaszában minden államigazgatási szerv dokumentációt kapott és arra a véleményét
az előterjesztéshez mellékelt összesítésben foglaltak szerint megküldte. A véleményt
nem küldőket jogszabály szerint kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni;
b) a véleményezési szakaszban részt vett államigazgatási szervek jogszabályon alapuló
véleményét elfogadja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 100/2016.(IV.28.) és a
137/2016.(V.26.) határozataiban nevesített partnerekkel a partnerségi egyeztetés
szabályairól hozott 34/2013.(II.25.) határozatában foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés
megtörtént.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ és 2./ pontban foglaltak alapján az
eljárás véleményezési szakaszát lezárja. Megbízza a polgármestert, hogy e döntést tegye
közzé, a vélemények másolatát, valamint az 1./ pontban foglaltak szerint korrigált
dokumentációt az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési dokumentációra
beérkezett vélemények ismeretében és az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §a figyelembevételével úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök módosításának
nincsenek olyan környezeti hatásai, amelyek a Kormányrendelet szerinti környezeti
értékelés készítését és környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tennék
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 8 nap
4./ pont esetében: azonnal

6./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2016.(IX.15.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának – VP01-Ö/0380-1/2016 okirat számú – módosító okiratát 2016.
október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0380-2/2016 okirat számú – alapító okiratát 2016.
október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan
felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – Borzavár Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása után – a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy – Borzavár Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyása után – a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 6./ pontok esetében: 2016. október 1.

7./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2016.(IX.15.) határozata
a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának – VP01-Ö/0381-1/2016 okirat számú –
módosító okiratát 2016. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0381-2/2016 okirat
számú – alapító okiratát 2016. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan
felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 6./ pontok esetében: 2016. október 1.

8./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Lingl Zoltán képviselő az iskola nevében köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki bármilyen
formában e projekthez hozzájárult. Elmondja, hogy jól halad a kivitelezés. A víz- és
villanyszerelés alapjának kiépítése megtörtént, mindkét gyermekmosdót lebetonozták, illetve
elkészült a vakolás. Remélik, hogy valóban szeptember végére, október elejére a vizesblokk
felújítása elkészül.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2016. augusztus 17. napján kelt 2016. szeptember havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról
történő lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai „F” épület
földszinti vizesblokk felújítására irányuló kérelmét tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen 227.965,- Ft,
azaz Kettőszázhuszonhétezer-kilencszázhatvanöt forint összegű előirányzatot csoportosít
át a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság
utcai „F” épület földszinti vizesblokkjának felújítására.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezete Zirci Területi Képviseletével együttműködve valósítja meg a 2016. november
28. napján megrendezésre kerülő Véradók Napját.
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.)
önkormányzati rendelet 12. mellékletében nevesített Szociális juttatások önrésze
működési céltartalék terhére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig biztosítja
a vendéglátás nyersanyag költségének fedezetét. Biztosítja továbbá a rendezvény
lebonyolításához szükséges – az Önkormányzat üzemeltetésében lévő Alkotmány utca 16.
szám alatt található – konyhát és éttermet, mint helyszínt, valamint az ételek előállításához
szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodást
kösse meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 28.
3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezete Zirci Területi Képviseletével együttműködve valósítja meg a „Karácsonyi
Szeretetakció” keretében történő csomagosztást.
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.)
önkormányzati rendelet 12. mellékletében nevesített Szociális juttatások önrésze
működési céltartalék terhére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeg erejéig tartós
élelmiszert, tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó csomagokat állít össze és ad át a
rászoruló családok részére a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Zirci
Területi Képviselete hathatós együttműködésével.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy
koordinálja a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus
Karitász Csoportja és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének Zirci
Csoportja együttműködését a „Karácsonyi Szeretetakció” keretében történő csomagosztás,
valamint a további adományok szétosztásának lebonyolításában.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 2./ pontban említett eseménnyel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 20.
3./ pont esetében: 2016. november 20. és folyamatos
4./ pont esetében: 2016. december 31.

10./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja, hogy a tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntések a későbbiekben egy
előterjesztés részeként kerüljenek a képviselő-testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2016.(IX.15.) 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 140.020,- Ft, azaz Egyszáznegyvenezer-húsz
forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Erdélyi Baráti Kör
Közhasznú Egyesületet (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19;
képviseli: Horváth István) 2016. évi működésének színvonalas megvalósításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A támogatással való
elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének
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 Bakonyi
Természettudományi Múzeum Baráti Körét (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.;
adószám: 19254214-1-19; képviseli: Katona Lajos Tamás) 2016. évi működésének
színvonalas megvalósításához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december
31. napja. A támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás
kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Reguly Iskoláért Alapítvány 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 Reguly
Iskoláért Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.; adószám: 18916326-1-19;
képviseli: Bittmann-né Katzer Nóra elnök) Erdei iskola program megvalósításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A támogatással való
elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott XVIII. Bakonyi Betyárnapok rendezvény
megvalósításának 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 összeget csoportosít át a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény 2016. évi költségvetése dologi kiadásainak
előirányzata javára elszámolási kötöttséggel.
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3./ 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. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Segítő Kezek Zirc Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja támogatására irányuló
Nyilatkozatot tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 49.784,- Ft, azaz Negyvenkilencezerhétszáznyolcvannégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Segítő
Kezek Zirc Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19;
képviseli: Bálintné dr. Voznek Marianna elnök) az Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 2016. évi működésének
támogatásához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A
támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Segítő Kezek Zirc Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja támogatására irányuló Nyilatkozatot
tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 49.784,- Ft, azaz Negyvenkilencezerhétszáznyolcvannégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Segítő
Kezek Zirc Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19;
képviseli: Bálintné dr. Voznek Marianna elnök) az Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 2016. évi működésének
támogatásához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A
támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

11./ A „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázat” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati
Alap” működési céltartalék 1.810.000,- Ft-os összegének felhasználása érdekében a
szálláshely-szolgáltatók turisztikai termékfejlesztési célú támogatására kiírt pályázat
alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás
Szálláshely-szolgáltató megnevezése
összege
(forintban)
Szarvaskút Vendégház Kft.
(Székhely: 8420 Zirc-Szarvaskút, 0139/9 hrsz, adószám:
12358070-2-19)
Bácsi Gyula
(Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., adószám: 53803890-1-39)

1.200.000,50.000,-
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Total Vital Kft.
(Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3., fszt. 1.,
adószám: 23734946-2-08
Bachstedter Józsefné
(Székhely: 8420 Zirc, Kőris u. 28., adószám: 52588295-1-39)
Horváth Gergely
(Székhely: 8420 Zirc, Pápay J. u. 15., adószám: 52566271-1-39)

50.000,46.656,Érvénytelen

Mindösszesen
1.346.656,2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Turisztikai
Termékfejlesztési Pályázati Alap” működési céltartalék terhére meghozott támogatási
döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2016.(IX.15.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati
Alap” működési céltartalék 1.810.000,- Ft-os összegének felhasználása érdekében a
szálláshely-szolgáltatók turisztikai termékfejlesztési célú támogatására kiírt pályázat
alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás
Szálláshely-szolgáltató megnevezése
összege
(forintban)
Szarvaskút Vendégház Kft.
(Székhely: 8420 Zirc-Szarvaskút, 0139/9 hrsz, adószám:
12358070-2-19)
Bácsi Gyula
(Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., adószám: 53803890-1-39)
Total Vital Kft.
(Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3., fszt. 1.,
adószám: 23734946-2-08
Bachstedter Józsefné
(Székhely: 8420 Zirc, Kőris u. 28., adószám: 52588295-1-39)
Horváth Gergely
(Székhely: 8420 Zirc, Pápay J. u. 15., adószám: 52566271-1-39)

Mindösszesen

1.200.000,50.000,50.000,46.656,Érvénytelen

1.346.656,-
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Turisztikai
Termékfejlesztési Pályázati Alap” működési céltartalék terhére meghozott támogatási
döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.
3./ pont esetében: 2016. december 31.

12./ A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelme a Zirc, Petőfi u. 8. – 1035 helyrajzi szám
alatti volt „Trosits ház” kapualjának és garázs épületének használatára
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság kéri, hogy a szeptember 15-i
képviselő-testületi ülésig
- a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elnöke a Zirc, Petőfi Sándor u. 8. szám alatti ingatlan
kapualjának és garázsának használatával kapcsolatos kérelmét pontosítsa;
- a Városüzemeltetési Osztály munkatársai ellenőrizzék a Zirc, Petőfi Sándor u. 8. szám alatti
ingatlan kapujának nyithatóságát.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a 2016.
szeptember 15-i képviselő-testületi ülésig a kérelmező a használat módját és célját írásban
fogalmazza meg.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja, hogy a használati szerződésben az alábbiak kerüljenek rögzítésre:
- Balesetveszélyesség okán a felelősséget viselje a bérbevevő.
- A garázs elektromos árammal történő ellátásának költségét a bérbevevő viselje.
- A garázs megközelítése érdekében amennyiben a kerítés megbontásra kerül, akkor az
ingatlan őrzésének kérdése kerüljön meghatározásra.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő elmondja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén jelen volt a
Városüzemeltetési Osztály munkatársa, aki járt a helyszínen és kollégájával együtt
megvizsgálták a kapu nyithatóságát. Véleményük szerint nem lehet kinyitni a kaput teljes
mértékben. Az egyik szárnya mozdítható, a másik nem. Tehát, mindenképpen célszerű az
udvar felőli kerítésrészen megoldani a bejárást, ha a tűzoltóság ténylegesen használatba
kívánja venni az ingatlant.
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Ottó Péter polgármester jegyző urat kérdezi, hogy a használati megállapodásban az Ügyrendi
és Érdekképviseleti Bizottság által javasoltak rögzítésének van-e valamilyen akadálya?
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy nincs akadálya.
Horváth László képviselő véleménye szerint ezt az épületet annak idején azért vásárolták
meg, mert műemlék jellegű épületnek tartják, s e kondíció megtartására ügyelni kellene. Nem
javasolna semmi olyan beavatkozást – sem az épület homlokzatán, sem a kapuján –, ami
visszafordíthatatlan változást eredményezne. Úgy gondolja, ha sikerül erre valamilyen, már
egyszer kiírt, de általuk nem abszolvált pályázatot találni, akkor az épület eredeti állapotát
mindenképpen helyre kellene állítani beleértve a díszes kaput is. Ugyanez a véleménye az
épület egészét illetően is, mert ha ott mozgás van, akkor azzal számolni kell, hogy előbbutóbb olyan idegenek is feltűnnek, akik eddig nem, mivel most lezárt az épület. A
bérbevevőnek ezt a felelősséget is vállalnia kell.
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy a szerződés-tervezetben nagyon szűk határidőt szabjanak
meg a kiköltözésre, mert ha valóban sikerül pályázatot benyújtani, akkor az mielőbb
megtörténjen.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában
álló 8420 Zirc, Petőfi Sándor u. 8. szám, 1035 hrsz alatti ingatlanon lévő épület kapualját
és garázsát térítésmentesen a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (8420 Zirc, Petőfi Sándor
utca 6.) használatába adja az ingatlan más célú hasznosításáig.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a használati
szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 25.

14./ Törvényességi felhívás a Zirc város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási
tervének jóváhagyásáról szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának VEB/005/2708/2016. ügyiratszámú Törvényességi felhívását
megismerte, azt megvitatta. A törvényességi felhívással egyetért.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Zirc város Helyi
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos jogszabálysértéseket 2018.
december 31. napjáig megszünteti.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy döntéséről – a
Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztassa a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottját.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

15./ Balaton-Bakony Kocka Klub zirci állandó kiállítás és játszóház elhelyezésével
kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a főépítészi referens
vizsgálja meg, hogyan oldhatók meg a tervezői ajánlatok arra a szűkebb tartalomra, amely a
LEGO kiállítás létrehozásához feltétlen szükséges.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy a 2016. szeptember 15-i képviselő-testületi
ülésig a főépítészi referenssel történő egyeztetés után bontsák 2 ütemre a tervezési
feladatokat.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Horváth László képviselő elmondja, a napirendi pont bizottságok által történő tárgyalása
során kapta a feladatot, hogy a főépítészi referenssel valamilyen módon egyeztessék a
problémát. A mai megbeszélésen született az a javaslat, amit képviselőtársai írásban,
mellékelve egy rajzzal kézhez kaptak. A javaslat lényege, hogy az előterjesztéshez bekért
ajánlatok alapján elkészítendő tervdokumentációk mindegyike kevesebb tartalmilag, mint ami
egy esetleges pályázati pozícióban jól használható lenne.
Az előterjesztéshez a következő módosító javaslatot terjeszti elő:
„A kiviteli tervezésre adott ajánlatokból megállapítható, hogy azok egy magasabb színvonalú
építészeti átalakítást tartalmaznak, mint amire reálisan esélyünk van pályázati forrás bevonása
nélkül. Mivel a tervezők a saját felelősségi körükön belül tudnak csak tervezési feladatot
vállalni, nem tudunk olyan szintű dokumentációt kapni, ami a használhatóság
minimumfeltételeinek a biztosításán nem terjeszkedik túl.
A véleményem ezért az, hogy a kiviteli dokumentáció megrendelése helyett, a hivatal
szakembereinek bevonásával határozzuk meg a szükséges munkákat, és arra kivitelezőktől
kérjünk ajánlatot.
Számba véve: meglévő fa padlóburkolat csiszolása, többi térben műpadló burkolat fektetése a
meglévő burkolatra, vizesblokk átépítése gipszkarton válaszfal használatával,
válaszfalszerkezetek bontása, nyílás-bontás meglévő áthidaló alatt, fűtésszerelés, szükséges
fal- és padlójavítások, nyílászáró és falfestés, külön szerepeltetve a homlokzatjavítás és festés,
csapadékvíz eresz és lefolyócsatorna javítás költségeit.”
Ennek megfelelően ismerteti az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C szám – 1357
helyrajzi számú – alatti kisóvoda épületében a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület állandó
kiállításának és játszóházának, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. társasházi
közös képviseleti ügyfélszolgálatának elhelyezéséhez szükséges felújítási, átalakítási
munkálatok elvégzésére három kivitelezői árajánlatot kér be az önkormányzati hivatal
szakembereinek bevonásával meghatározott, a használhatóság minimumfeltételeit biztosító
műszaki tartalomra. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2016. október 3.”
Ottó Péter polgármester a javaslattal egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C szám – 1357
helyrajzi számú – alatti kisóvoda épületében a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület állandó
kiállításának és játszóházának, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. társasházi
közös képviseleti ügyfélszolgálatának elhelyezéséhez szükséges felújítási, átalakítási
munkálatok elvégzésére három kivitelezői árajánlatot kér be az önkormányzati hivatal
szakembereinek bevonásával meghatározott, a használhatóság minimumfeltételeit biztosító
műszaki tartalomra.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. október 3.
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16./ Egervölgyi Dezső hozzájárulási kérelme a Zirc, Március 15. téren lévő Széchenyi szobor
talapzatán tábla elhelyezéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Ottó Péter polgármester a bizottságok jelenlévő tagjaitól kérdezi, mi volt az oka, hogy nem
javasolták a határozati javaslat elfogadását?
Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság ülésén az egyik bizottsági tag részéről felmerült, hogy megkérdezte-e valaki az
alkotást készítő szobrászművész véleményét. Az idézet-kiragadással kapcsolatban felvetődött,
hogyha valakinek más idézet tetszik, akkor miért nem az kerül fel a talapzatra. Tehát, amíg a
Széchenyi személye összetartó, addig az aláírt idézet lehet megosztó, mert valakinek esetleg
egy másik idézet tetszik, s megkérdezheti, miért nem az kerül fel a talapzatra. Harmadrészt
precedens értékű dolgot is látnak ebben, mert legközelebb valakinek eszébe jut, hogy a
Kossuth szoborra szintén kellene egy idézetet tenni. Tehát, olyan folyamatokat indíthat el,
aminek nem gondolják, hogy zöld utat kellene adni. Ezért a bizottság azon az állásponton
volt, hogy ezt a kérést nem támogatja.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök megjegyzi, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság véleménye ugyanez volt, majd hozzáteszi, végre elkezdődött egy tervezési,
átgondolási folyamat a szobrok elhelyezésével kapcsolatban, s amíg nem indul el e folyamat
megvalósítása, addig nem kellene ilyen kérelmeknek helyt adni.

Hozzászólás

Kasper Ágota képviselő előkereste az 1846-os akadémiai beszédet, melynek egy részét idézni
fogja, ugyanis az előterjesztés mellékletében szereplő idézet egy szövegkörnyezetből kiemelt
rész. Véleménye szerint az a fáradtság elvárható lett volna – ha már idézet és kiemelt rész –,
hogy a kiemelő pontokkal, idézőjellel utaljon arra, miszerint nem egységes mondatról van
szó.
Tehát, az idézet:
„Mert noha számosb van köztünk, ki saját magát a hazával mindig összekeveri és személyét
folyvást ez elibe helyzi, azért általán véve tán alig létezik emberfaj, melyben a hazaszeretet
nemes érzelme annyira képezné minden csepp vér és nedv kiegészítő részét, mint a mennyire
mi magyarok buzgunk ily lelkesedéstül.
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– Nem tagadhatni ugyan, hogy halálos álmunk közt, mikor az enyészet habja csaknem
összecsapott fölöttünk már, nem egy gyönyörű tulajdonnal, melyet veszténk, azon szent láng is
majd elaludt már bennünk, mely minden romlatlan emberi kebelben oly tisztán ég, s melyért,
bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit
pirulnunk, mert legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja
venni a földön eredetét mindaddig, mig az ember egészen el nem fajul, vagy gyarló
természetébül végkép magasb sphaerákba nem emelkedik. Igen, ezen szent tűz is csak
pislogott már bennünk. – De, hála az égnek, nemcsak tökéletesen el nem aludt, sőt oly
általános lobbal ég, miszerint hazaszeretet híja miatt veszély vérünket érni nem fogja immár.
Csakhogy a hazaszeretetnek bármily áradozó léte – ne csaljuk e körül magunkat – soha
nemcsak magasbra nem emelt eddigelé egy népet is, de ilyesnek még csak megmentésére sem
volt elégséges, ha vakszerelemre, elbizottságra s ebbül okvetlen eredő mások iránti
türelmetlenségre fajult. Mert ez esetben, valamint a tűz, mely legnagyobb áldásaink egyike,
vajmi könnyen válhatik átokká, …”
Abban egyetért, hogy a felállított szobrok maradjanak a helyükön, s ne tegyenek alájuk
mindenféle szöveget, mert valóban egymás mellett van Széchenyi és Kossuth szobra, amire
szintén helyezhetnének el olyanokat, ami miatt a két ember ellentéte napvilágra kerülhet és
polémia folyhatna a végtelenségig.
Lingl Zoltán képviselő már bizottsági ülésen is vitatkozott az elhangzott véleményekkel, mert
számára nincs akadálya annak, hogy az idézet felkerüljön a talapzatra. Csupán annyit kér,
hogy az idézet pontos jelölésével kerüljön fel, s ne az előterjesztés melléklete szerinti
formában.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a zirci Széchenyi Kör javaslatára, kezdeményezésére
indult egy gyűjtés, aminek eredményeképpen létrehozták és megalkották a szobrot, majd
utána átadták a városnak. E kezdeményezés vezetője Egervölgyi Dezső volt, aki most az
önkormányzathoz, mint tulajdonoshoz fordul egy kéréssel, hogy Széchenyi István
születésének 225. évfordulója alkalmából a 2016. szeptember 21-i megemlékezésen a szobor
talapzatán az idézetet el lehessen helyezni és felavatni. Megjegyzi, hogy ezt a táblát
elkészíttették, és Egervölgyi Dezső úgy tájékoztatta, ha a képviselő-testület nem támogatja az
elképzelést, akkor az Arborétumban lévő Széchenyi emlékfa tövénél elhelyezett emlékkőre
fog felkerülni. Az idézet eredetére szintén kíváncsi volt, ezért az Interneten utánanézett, s az
első találat a Soproni Kékfrank oldala volt, ami gyakorlatilag az Egervölgyi Dezső által
rövidített idézetet szó szerint ugyanígy tartalmazza. Második találata a Sopron városában
felállított Széchenyi szobor talapzatának mind a négy oldalán ezen idézet négy nyelven
történő elhelyezése, amivel kapcsolatban ugyanezen az oldalon megtalálható az Országos
Széchenyi Kör elnökének a támogató levele, melyből az alábbiakat idézi:
„A kezdeményező szervezet által kiválasztott gondolat örökérvényű, de napjainkban
különösen fontos, hiszen a hazaszeretetről szól. A választott idézet, mely Széchenyi
Akadémián elhangzott beszédéből való részlet, kevésbé ismert, de könnyen megjegyezhető,
üzenete érthető, tömör és szíveket is megérinti.
Széchenyi írásai – a mai rohanó világban élő emberek számára nem mindig könnyű
olvasmány –, de az üzenetei halála után 156 évvel is fontosak. Ezt oldották meg tökéletesen a
javaslattevők, hiszen szöveghűen, kisebb kihagyásokkal követik egymást a szavak. Nincs
semmilyen változtatás, csak Széchenyi írásira jellemző hosszú betoldások a megértés nehezítő
szövegrész maradt ki, ami az üzenetet nem csorbította.
Nagyon jó gondolatnak tartom, hogy négy nyelven olvasható az idézet, utalva a környék
nemzetiségeire, s jelezve azok összetartozását, melyre történelmünkben számos példát
találhatunk.”
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Úgy gondolja, azok a gondolatok, melyek elhangzottak képviselőtársai részéről, tűrik a vitát
minden körülmények között. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa Egervölgyi
Dezső kezdeményezését, s az a tábla oda helyezhető legyen, ahova elképzelte. Abban biztos,
hogy nem lesz olyan változtatás az alkotáson, amivel kapcsolatban a szobrászművész kifogást
emelhetne.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester megjegyzi, egy dolog zavarja ebben az egészben, hogy
gyakorlatilag visszaköszön az, ami a faszobrok állítása idején történt a városban. Tiszteli az
Egervölgyi Dezsőt, de tudta, mit akar megvalósítani, ezért nem az utolsó pillanatban kellett
volna a kérelmét benyújtania, mert akkor érdemben lehetett volna erről beszélgetni.
Tudomása szerint valamilyen egységes koncepció fog megvalósulni a városban, amivel
kapcsolatban el kell dönteni, mit engednek, s mit nem. Természetesen Széchenyi
gondolataival egyetért, de azonosulni tud a képviselő asszony által elmondottakkal, mert úgy
kiragadni egy szövegből, hogy azt nem jelzik, nem tisztelettudó, nem szabad megtenni.
Kasper Ágota képviselő jelzi, alpolgármester úr elmondta első gondolatával azt, amit szintén
szeretett volna mondani. Számára teljesen visszaköszön a paraszt szoborpár állításával
kapcsolatos dolog, ami szintén az utolsó pillanatban került a képviselő-testület elé. Akkor
elismerték, hogy igazuk van a képviselő-testület tagjainak, s legközelebb erre odafigyelnek,
nem fog még egyszer előfordulni.
Kitér arra, hogy ugyancsak végigolvasta az idézettel kapcsolatban megjelent dolgokat.
Véleménye szerint lehet az illető az Országos Széchenyi Kör elnöke, akkor is vannak olyan
szabályok, amiket be kell tartani. Elhangzott, miszerint egységes arculat mentén menjenek, s
ne az legyen, hogy most kitalálnak valamit, majd a következő képviselő-testületi ülésre
megint érkezik egy újabb gondolat. Miért nem lehet betartani azt, amit egyébként tőlük
elvárnak, hogy betartsák. Minden tisztelete Egervölgyi Dezsőé, mert tudja, hogy Széchenyi
munkásságával, műveivel maximálisan tisztában lévő ember széles e hazában, de
változatlanul fenntartja véleményét.
Horváth László képviselő szintén abszolút elfogadja Egervölgyi Dezső Széchenyihez való
vonzódását. Tehát, nem ezzel van problémája, hanem azzal, hogyha valaki megjelenik egy
másik idézettel, akkor a kettő között hogyan döntenek. Esetleg jön egy harmadik személy, aki
egy újabb idézettel áll elő. Igazából nem látja e folyamat végét. Felveti, mi lesz, ha Kossuthoz
szintén találnak egy idézetet, majd esetleg egy leendő Petőfi szoborhoz is, meg mindenhez, s
akkor körberakják idézetekkel. Tehát, úgy gondolja, egy folyamatot indítanának el, aminek
most egyáltalán nincs itt az ideje. Többen hivatkoztak arra, hogy készülőben van a város
arculati terve, ami alapján a szobrokat áthelyeznék.
Elismerve minden Széchenyi István iránt rajongó ember tenni akarását nem támogatja a tábla
elhelyezését.
Ottó Péter polgármester sajnálja, hogy képviselőtársai szavaiból abszolút komolyan hangzik
el, miszerint a város arculatát bármilyen formában is befolyásolja egy meglévő műalkotásra
elhelyezett tábla egy idézettel. Véleménye szerint az, aki a szoborhoz közel megy, látni fogja
a táblát, egyébként pedig városképi szempontból semmit nem fog befolyásolni. Főleg akkor
nem, ha bárki át akarja tenni e szobrokat máshova. Kicsi az esélye annak, hogy egymástól
függetlenül 2-3 vagy több embernek eszébe jusson, hogy Széchenyi, Kossuth vagy bármelyik
köztéri alkotásra idézetet feltegyen, s valóban egy olyan éles vetélkedő helyzet alakuljon ki,
mint amit tanácsnok úr elmondott.
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Jelen esetben egyetlen egy konkrét kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, s úgy gondolja,
nem olyan nagy a kérés, hogy ezen most vitatkozniuk kelljen. Nem érti, mi nem támogatható
benne? Megjegyzi, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem járul hozzá, akkor is meglesz
az emléktábla helye, csak nem a város főterén a Széchenyi szobor talapzatán, hanem az
Arborétumban egy fa alatt egy kövön. Úgy érzi, vannak olyan kérdések, melyek eldöntése
bizonyos szempontból a napnál világosabb – legalább is számára –, s időnként értetlenül néz
körbe, hogy képviselőtársai nem feltétlen így gondolják.

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Zirc, Március 15 téren lévő Széchenyi
szobor talapzatán Széchenyi Istvántól származó idézetet tartalmazó tábla elhelyezéséhez.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta a
határozati javaslatot.

Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület elutasította Egervölgyi Dezső
kérelmét. Bízik benne, hogy ez nem lesz visszafogó minden, a közösségért tenni akaró és
valamilyen aktivitást mutató ember irányába. Továbbra is érdemes ebben a városban
javaslatokat megfogalmazni, és önként felvállalni a képviselő-testület irányába.

17./ Vezeték nélküli Internet hozzáférési pontok kiépítése Zircen
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vezeték nélküli nyílt
Internet szolgáltatást biztosít Zirc, Rákóczi téren a KábelszatNet-2002 Kft. (8420 Zirc, Fáy
András u. 23-25.) árajánlata alapján kiépített rendszerrel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kivitelezés megrendelésére.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a KábelszatNet-2002.
Kft. árajánlatával azzal, hogy a megvalósítás a Rákóczi téren, a Deák Ferenc utcai fejállomás
igénybevételével történjen, valamint az új autóbusz-pályaudvaron is kerüljön kiépítésre.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester elmondja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát teszi fel
szavazásra, amivel módosulna az előterjesztésben szereplő határozati javaslat. A Rákóczi
téren és az új autóbusz-pályaudvar területén rendelnék meg a KábelszatNet-2002. Kft-től a
WiFi hálózat kiépítését.
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Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a KábelszatNet-2002. Kft. két ajánlata közül melyiket
fogadják el?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a szünetmentesítéssel történő kiépítésre vonatkozó
ajánlatot.

Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vezeték nélküli nyílt
Internet szolgáltatást biztosít Zirc, Rákóczi téren, valamint az új autóbusz-pályaudvaron a
KábelszatNet-2002. Kft. (8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.) árajánlata alapján kiépített
rendszerrel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés
megrendelésére.
Felelős:1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében 2016. szeptember 20.

18./ Utcanév táblák kihelyezésére beérkezett ajánlatok
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés „A”
határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a megvalósítás műszaki tartalmának
csökkentése érdekében nem kell minden kereszteződésben minden utcanevet feltüntetni.
A bizottság javasolja, hogy a városban legalább öt helyre helyezzenek ki intézményi
útbaigazító táblát, illetve a vállalkozások számára biztosítsanak táblahelyet, amely
meghatározott összegért megváltható.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „A” határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a költségek csökkentése érdekében nem kell minden kereszteződésben
utcanevet feltüntetni.
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Az így megtakarított összeget fordítsák legalább öt helyen intézményjelző tábla elhelyezésére,
valamint biztosítsák táblák elhelyezési lehetőségét, egyen tábla alapján, azoknak a
kereskedelmi és egyéb szolgáltatóknak, akik élni akarnak a lehetőséggel. A bizottság javasolja
a 2016. évi költségvetés terhére biztosítani az összeget.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az előterjesztés „A” határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a maximális keretösszegen belül annyi tábla legyen elhelyezve, ami
feltétlen szükséges. Az így fennmaradó összeg kerüljön átcsoportosításra, a későbbiekben
meghatározandó útbaigazító táblák elhelyezésére.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nincs nagy különbség a bizottsági javaslatok
között, mert gyakorlatilag mindegyik bizottság a győri Plaket Kft. ajánlatának elfogadását
javasolja azzal, hogy az önkormányzati rendelet módosításával enyhítsenek a táblakihelyezési kötelezettségen. Tehát, ne kelljen minden kereszteződésnél megismételni adott
esetben feleslegesen az utcanév táblákat. Egyértelmű, hogy ezzel konkrétan meghatározható
módon csökken a vállalkozás feladatellátásának díja, aminek terhére indokolt számú
útbaigazító tábla elhelyezését rendelnék meg. Említi, bizottsági üléseken arról beszéltek, hogy
valószínűleg 4-5 útbaigazító oszlop megfelelő számú táblával elengedő elsősorban a
városközpont lefedéséhez.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök jelzi, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság a főépítészi referens kérésére nem így döntött, mert októberre már kész lesz, hogy
hány útbaigazító tábla kell.
Horváth László képviselő megjegyzi, hogy a győri ajánlathoz elkészült egy – véleménye
szerint – nagyon konkrét elhelyezési térkép. Úgy gondolja, ők is meg tudják határozni, hogy
hova kell elhelyezni az intézményi táblákat.
Várszegi Bernadett főépítészi referens elmondja, korábban már beszéltek arról, hogy a hirdető
berendezések és az információs táblák elhelyezését egy egységes koncepció mentén szeretnék
kialakítani a városban. A nyáron elkezdett ezen dolgozni, s vélhetően októberre a végére fog
érni, s amennyiben ezt tudná akceptálni a képviselő-testület, akkor az egységes rendszer
részeként megnyugtatóbb megoldás lenne arra, hova helyezzék el ezeket az információs
táblákat.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy most fogadják el az utcanév táblákkal kapcsolatban
azt a szűkített tartalmú ajánlatot, amit a rendelet-módosítás kapcsán teljesíthetnek.
Ugyanakkor a 2./ pontban kérjék fel a Plaket Kft-t, hogy működjön közre az útbaigazító
táblák helyének és tartalmának meghatározásában. Ezzel kapcsolatban a következő képviselőtestületi ülésre készül egy előterjesztés, s valószínűnek tartja, hogy ugyanazokkal az
egységárakkal tudnak számolni, ami a mostani ajánlatban is szerepel, de akkor már konkrétan
tudják a műszaki tartalmat hozzá.
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Dr. Horváth Sándor alpolgármester távozik az ülésteremből.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök utal arra, hogy az Emberi Kapcsolatok
Bizottság ülésén felmerült, miszerint jó lenne elhelyezni minden egyes utcanév táblán a város
logóját. A matricázást nem ajánlják, mert le fog kopni, s nem lesz olyan időtálló, mint maga a
felirat. Beszélt a győri cég képviselőivel, s arra jutottak, hogy miután a logó nagyon egyszerű
és összesen két színből áll, ezért fóliavágás technikával meg tudják oldani.
Amennyiben fekete-fehér színben kérik, akkor bőven tudják garantálni a 8-10 éves, vagy akár
hosszabb időszakot is, de a két színből – kék és zöld – majdnem ilyen biztonsággal vállalják.
Első körben azt mondták, hogy ez az áron nem változtat.

Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban kihelyezendő utcanév táblák és
útbaigazító táblarendszer felmérésére, telepítési tervének elkészítésére és a bekerülési
költségbecslésére érkezett ajánlatok közül a Plaket Kft. (9027 Győr, Budai u. 8.)
vállalkozás ajánlatát fogadja el a zöld színű oszloppal és a táblákon Zirc város színes
logójának elhelyezésével, valamint a kihelyezendő utcanév táblák száma csökkentésre
kerül a javaslatuknak megfelelően a szükséges darabszámmal.
A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 18/2014.(IX.22.) önkormányzati
rendelet módosításának előkészítésére.
2./ A képviselő-testület felkéri a Plaket Kft-t, hogy az útbaigazító táblák elhelyezésével
kapcsolatban tegyenek javaslatot árajánlattal együtt.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozástól
a munka megrendelésére.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban kihelyezendő utcanév táblák és
útbaigazító táblarendszer felmérésére, telepítési tervének elkészítésére és a bekerülési
költségbecslésére érkezett ajánlatok közül a Plaket Kft. (9027 Győr, Budai u. 8.)
vállalkozás ajánlatát fogadja el a zöld színű oszloppal és a táblákon Zirc város színes
logójának elhelyezésével, valamint a kihelyezendő utcanév táblák száma csökkentésre
kerül a javaslatuknak megfelelően a szükséges darabszámmal.
A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 18/2014.(IX.22.) önkormányzati
rendelet módosításának előkészítésére.
2./ A képviselő-testület felkéri a Plaket Kft-t, hogy az útbaigazító táblák elhelyezésével
kapcsolatban tegyenek javaslatot árajánlattal együtt.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozástól
a munka megrendelésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Sümegi Attila jegyző
2./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 3.
3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

19./ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság nem javasolja az első és a második határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester ismerteti az első határozati javaslatot, amely arról szól, hogy a
mostani ’56-os emlékmű áthelyezésre kerülne a kistemplom másik oldalára, és Karácsony
Zsolt szobrászművész vázlattervei alapján kiegészítésre kerülne egy női alakkal. A második
határozati javaslat alapján Piller Csaba szobrászművész vázlattervei szerinti műalkotás
– amennyiben a zöld város projekt támogatást nyer – a Hosszúréten kerülne elhelyezésre.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő elmondja, bizottsági ülésen is tett egy alternatív javaslatot, de nem
nyert támogatást. Maximálisan tiszteletben tartva mindkét művész munkásságát, és ezzel
kapcsolatos elképzelését úgy gondolja, az emlékmű áthelyezése mindenképpen indokolt lenne
a kistemplom másik oldalára, mivel az előterjesztésben is leírták, hogy az ünnepségek
méltóságát eléggé rontja az úttesten haladó gépjárművek zaja. Ugyanakkor nem tartaná
szerencsésnek, ha az emlékműhöz bármiféle hozzáépítés történne. Javasolja megfontolásra,
miszerint helyezzék át a követ, ne építsenek utat mellé, viszont térjenek vissza ahhoz az
elképzeléshez, hogy pályázzanak egy örökmécsesre. Véleménye szerint az megfelelően
kiegészítené az emlékművet, és a szellemiségével is sokkal jobban azonosulni tudna, mint egy
egész alakos szobor. Tehát, helyezzék át, s próbáljanak meg pályázni az örökmécsesre.
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Ottó Péter polgármester kérdezi, önmagában az áthelyezés a pályázatban támogatható?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy a pályázatban új emlékmű elhelyezése
vagy a felújítás támogatható.
Ottó Péter polgármester emlékeztet arra, miszerint Kasper Ágota képviselőtársuknak volt egy
olyan javaslata, hogy e pályázaton induljanak. Az alapgondolat az volt, hogy egy örökmécses
elhelyezésére. Kéri, hogy referens asszony röviden vázolja, hogyan jutottak el az
örökmécsestől a szobrokig.
Várszegi Bernadett főépítészi referens kifejti, hogy az első gondolat az örökmécses és a
burkolt felület kialakítása volt az emlékmű környezetében. A pályázatnak való megfelelés
végett a városban tevékenykedő szobrászművésszel konzultált, hogy mégis mi a véleménye,
hogyan lehetne ezt az emlékmű felújításaként értelmezni. Onnan indult el egy gondolatsor,
hogyan lehetne ettől többet is tenni, és Piller Csaba szobrászművész készített erre egy
vázlatot, amit többekkel egyeztettek. Megfogalmazódott a gondolat, hogy jó lenne, ha
készülne egy alternatív javaslat is. Karácsony Zsolt szobrászművész – aki a kistemplom
szentélyének restaurálását végezte – vállalkozott a feladatra, hogy nem egy nonfiguratív,
elvont alkotásban gondolkodik, hanem egy közízléshez közelebb álló figuratív alkotásban.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, bárkivel is beszéltek az első gondolat az volt, hogy jó, de
ne a mostani helyszínén, ugyanis a kistér közepén van az emlékkő, amit körbeállnak minden
irányból az ünnepségen, megemlékezésen résztvevők, de nincsen olyan tájolás, ami lehetővé
tenné azt, hogy akár egy műsorrészlet, akár egy vers, akár egy ünnepi szónok gondolata
mindenkihez szóljon, ráadásul ott van a 82-es számú főút forgalma. Gyakorlatilag a
rendezvények, megemlékezések során elhangzottak nagy része ilyen szempontból nehezen
érhető. Ezért fogalmazódott meg az a gondolat, hogyha a kistemplom túloldalára átteszik, s
maga az emlékmű és közvetlen környezete jelenti az ünnepség központi helyszínét – beleértve
a szereplőket is –, akkor a tér másik oldalán tudnak elhelyezkedni a résztvevők, így sokkal
jobban tájolható az ünnepség iránya. Könnyebben meg lehet oldani a hangosítást, s ráadásul
úgy, hogy kevésbé legyen zavaró a 82-es számú főút forgalma. Természetesen alapgondolat
volt, hogy bármelyik koncepcióról beszélnek, az ’56-os emlékmű megmaradjon és részévé
váljon egy nagyobb alkotásnak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, a városrendezési tervezői egyeztetés során volt
erre valami javaslat?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy igen, majd hozzáfűzi, ők is a kistemplom
másik oldalán javasolták elhelyezni az emlékművet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő elmondja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén
felmerült, miszerint a királyi udvarház történelmi emlékhellyé történő nyilvánítása most
ugyan elutasításra került, de nem biztos, hogy erről le kellene mondaniuk. Viszont kérdés, ha
áthelyezik, akkor az ’56-os emlékhelynek itt kell lenni, vagy esetleg lenne a városban máshol
helye? A tegnapi bizottsági ülésen nem derült ki, hogy milyen koncepció alapján került annak
idején oda az emlékmű, mert nagyon szűkös a hely és most már sok minden van ott.
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Horváth László képviselő számára úgy rémlik, hogy az ’56-os emlékművet a kitalálói
helyezték oda. Tehát, ők választották azt a helyet, nem volt arról semmilyen egyeztetés,
legalábbis nem emlékszik rá. Az ok valószínűleg az volt, hogy a szomszédságában lévő I.
világháborús emlékmű adja meg neki azt a tekintélyt, amit igazából egy ilyen típusú
emlékhely megkövetel. Ugyanakkor való igaz, az idő bebizonyította, hogy a 82-es számú főút
forgalma az ünnepségeket meglehetősen zavarja. A mostani helyzetet illetően számára tetszik
az, amit Lingl Zoltán képviselőtársa elmondott. Azt tudja támogatni, hogy ezt az emlékművet
helyezzék át a tér másik pontjára az imént elmondott logikus indokok alapján, miszerint az
ünnepségeket talán valamivel kevésbé zavaróan lehet majd megtartani. Azzal is egyetért,
hogy ehhez egy örökmécsest pályázzanak meg, mert úgy gondolja, függetlenül attól, hogy a
királyi udvarház történelmi emlékhellyé történő nyilvánítása elutasításra került nekik,
zircieknek ez fontos, és hosszú távon valamikor ezzel foglalkozni kell.
Személy szerint Lingl Zoltán képviselő javaslatát támogatni tudja. Megjegyzi, őt ez a
„gyorsan tegyünk valamit” elgondolás zavarja, mert számára ehhez több idő kell. Tiszteli a
Piller Csaba szobrászművészt és látta az által készített szobrokat, de nem tudja megélni, hogy
azért, mert készített egy műalkotást, akkor azt most mindenképpen helyezzék el a
kialakítandó szabadidő központban. Egyszerűen számára ez most így hirtelen sok. Úgy véli,
ehhez az egészhez gondolatilag, emlékileg is a Lingl Zoltán képviselő javaslata kimeríti
mindazt, amit érdemes beletenni.
Kasper Ágota képviselő emlékeztet arra, ő vetette fel először, hogy valamit kellene tenni az
1956-os 60. évforduló kapcsán. Változatlanul amellett marad, hogy legyen egy szerény
megemlékezés, ami viszont tényleg állandó jelleggel emlékeztet arra, mi történt 60 évvel
ezelőtt. Ugyan Zircen nem voltak olyan fantasztikus nagy események, de akkor is
megmozdultak az itt és a környéken lakók. Tehát, maradjon az örökmécses megoldás. El tudja
fogadni, hogy az emlékmű átkerüljön a túloldalra. Ugyanakkor felmerült benne egyrészt a
királyi udvarház kapcsán, hogy az elutasítás ellenére sem kellene feladni, mert megér annyit,
hogy próbálkozzanak vele. Át lehet írni, meg lehet erősíteni a kérelmet, s be kell megint
nyújtani. Utal arra, miszerint a kistemplom melletti teret I. András térnek hívják, és a ciszterci
rend birtokában lévő Arborétumnak van egy I. András szobra. Véleménye szerint annak a
szobornak az I. András téren lenne a helye. Ha valóban abban gondolkodnak, hogy a teret a
királyi udvarházra és a templomra való tekintettel szeretnék kihasználni, továbbfejleszteni,
akkor azt a szobrot oda kellene tenni, s ez összecseng a városrendezési terv készítőinek
javaslatával.
Nem tudja, hogy készült-e költségvetés, de tudomása szerint a pályázat még él, ugyanis a
pénz elfogyásáig működik, és a kiírás alapján 300.000,- Ft-tól 5 millió forintig terjedhet a
beruházás költsége. Hangsúlyozza, számára sokkal szimpatikusabb megoldás egy örökmécses
elhelyezése.
Ottó Péter polgármester jelzi, az előterjesztésben szerepel az emlékmű áthelyezésének
költségvetése, amely 3.100.000,- Ft + Áfa. Az árajánlat nem tartalmazza a szoboralap
kivitelezését, az út kialakítását, esetleges kertépítési munkákat, a régi kőtömb helyszínre
helyezését.
Elmondja, hogy elakadtak már hónapokkal ezelőtt. Tehát, nem egy gyors ötletről volt szó
– mint ahogy tanácsnok úr említette –, mert az előterjesztésben pár hónapos munka benne
van. Elakadtak az örökmécses fogalmánál, hogyan lehet azt megjeleníteni, ugyanis amikor az
örökmécsesről beszélnek, mindenki számára egyértelmű, miről szól a történet, de még sincs
egy olyan konkrét koncepció a kezükben, amely pályázatképes lenne.
Kérdezi a főépítészi referens véleményét ezzel kapcsolatban. Meg tudják ezt alkotni, vagy
hogyan lehet adott esetben a képviselő úr javaslata mentén továbblépni?
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Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy van többféle örökmécses, s ki kell
választani majd, milyen legyen. Miután az eddigi gondolatmenet egy olyan új szobor
létesítése volt, amibe beintegrálódik a régi emlékkő, ezért egyértelmű volt, hogy az a
szoborbizottság véleményezéséhez kötött. Számára most az a kérdés, ahhoz a megoldáshoz,
hogy áthelyezik a követ és mellé tesznek egy örökmécsest, kell-e a szoborbizottság
véleménye. Ugyanis ez megváltoztathatja annak a kérdését, hogy ki tehet rá és milyen
örökmécsest.
Lingl Zoltán képviselő szeretné arra felhívni a figyelmet az áthelyezés kapcsán, miszerint nem
arról szól a történet, hogy számukra a másik oldalon jobban tetszene, hanem van egy olyan
– akár mérésekkel alátámasztható – ok, ami miatt az emlékművet át kellene helyezni. Nem
tudja, ez mennyit számítana.
Várszegi Bernadett főépítészi referens hangsúlyozza, nyilván, ha a szoborbizottság
véleményéhez kötött, akkor az indokolásban ennek meg kell jelenni. Említi, hogy annak
idején, amikor az emlékkövet elhelyezték az örökségvédelmi hatóságtól az elhelyezésre egy
ideiglenes engedélyt kapott, mivel már akkor is voltak más elképzelések.
Ottó Péter polgármester a főépítészi referenst kérdezi, hogy ennek a pályázatképes
koncepcióját, ami engedélyeztethető, el tudja-e készíteni?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogyha a szoborbizottság véleményére nincs
szükség, akkor el tudja készíteni. Hozzáteszi, amennyiben a szoborbizottság véleményéhez
kötött, akkor a támogatási kérelmet azzal együtt kell benyújtani.
Ottó Péter polgármester abban biztos, hogyha áthelyezésre kerül sor és mellé tesznek egy
örökmécsest, akkor új alkotásnak számít egy régi felhasználásával. Valószínűnek tartja, hogy
kell a bizottság támogató véleménye, de akkor is oda kell tenni egy koncepciót.
Várszegi Bernadett főépítészi referens jelzi, hogy a koncepciót el tudja készíteni.
Horváth László képviselő megjegyzi, el tudja képzelni azt is, hogy a Batthyány-örökmécses
kicsinyített másolata kerül oda a térre. Véleménye szerint nem kell ezen sokat töprengeni.
Személy szerint mindenképpen Lingl Zoltán képviselő javaslatát támogatná.
Ottó Péter polgármester szerint a Batthyány-örökmécses önmagában egy alkotás. Ugyanakkor
arról beszélnek, hogy az emlékkő felhasználásával szeretnének valamit megvalósítani.
Természetesen Lingl Zoltán képviselő javaslatát teszi fel elsőként szavazásra, de attól
függetlenül az előterjesztésben leírt határozati javaslatokat fenntartja.
Horváth László képviselő nem szeretné, ha szavaznának arról, hogy a Piller Csaba
szobrászművész vázlattervei szerinti műalkotást elhelyezzék a Hosszúréten. Hangsúlyozza,
nem érzi annak a súlyát, hogy arról most dönteniük kell.
Ottó Péter polgármester kéri képviselőtársát, hogy fogalmazzon meg ezzel kapcsolatban egy
módosító javaslatot.
Horváth László képviselő javasolja, hogy akkor döntsenek róla, ha a pályázat kapcsán annak
aktualitása lehet.
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Ottó Péter polgármester Horváth László képviselő javaslatát figyelembe véve megfogalmazza
az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Piller Csaba szobrászművész vázlattervei
szerinti műalkotás elhelyezésével kapcsolatban a „Zöld város kialakítása” című pályázat
nyertessége esetén foglal állást amennyiben annak elhelyezésére mód mutatkozik.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Piller Csaba szobrászművész vázlattervei
szerinti műalkotás elhelyezésével kapcsolatban a „Zöld város kialakítása” című pályázat
nyertessége esetén foglal állást amennyiben annak elhelyezésére mód mutatkozik.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Horváth Sándor alpolgármester megérkezik az ülésterembe.

Ottó Péter polgármester Lingl Zoltán képviselő javaslatának megfelelően ismerteti az alábbi
határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirc, I. András téren lévő
1956-os emlékmű áthelyezését a kistemplom déli oldalára oly módon, hogy az emlékmű
örökmécsessel kerüljön kiegészítésre.
2./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
gondoskodjon az áthelyezéshez szükséges koncepció elkészíttetéséről, és szükség esetén a
szoborbizottság, illetve az engedélyező hatóság részére történő eljuttatásáról, valamint az
1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra a pályázat benyújtásáról.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 31.”
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirc, I. András téren lévő
1956-os emlékmű áthelyezését a kistemplom déli oldalára oly módon, hogy az emlékmű
örökmécsessel kerüljön kiegészítésre.
2./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
gondoskodjon az áthelyezéshez szükséges koncepció elkészíttetéséről, és szükség esetén a
szoborbizottság, illetve az engedélyező hatóság részére történő eljuttatásáról, valamint az
1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra a pályázat benyújtásáról.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 31.

Kasper Ágota képviselő kéri, hogy az I. András szoborral is foglalkozzon a város.
Ottó Péter polgármester nem tudja, hogy a szobor az önkormányzat tulajdonában van-e.
Horváth László képviselő tudomása szerint az önkormányzat tulajdonában van, mert hozzá
kellett járulni. Javasolja ezzel a témával kapcsolatban csatlakozó határozati javaslatként, hogy
az I. András szobrot telepítsék át az I. András térre akár e projekt keretében.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, először derítsék ki, hogy kié a szobor, s át lehet-e
egyáltalán helyezni.
Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Arborétum
területén található I. András szobor tulajdonjogával, a Zirc, I. András térre történő
áthelyezhetőségével kapcsolatos feladatokat végezze el, s erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület számára a 2016. novemberi rendes ülésén.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Arborétum
területén található I. András szobor tulajdonjogával, a Zirc, I. András térre történő
áthelyezhetőségével kapcsolatos feladatokat végezze el, s erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület számára a 2016. novemberi rendes ülésén.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. november 17.

22./ Egyéb ügyek
a/ Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő Szolgáltatási
Szerződés jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés 1.
mellékleteként csatolt Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő
Szolgáltatási Szerződést.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatási Szerződés aláírására,
illetve a lényegi módosítást nem eredményező technikai módosítások átvezetésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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23./ A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beszámolója a
2015/2016-os tanév munkájáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2015/2016-os tanév
munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

24./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

25./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

26./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a 132/2016.(V.26.) határozattal – „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda
felújítása – kapcsolatos tájékoztatás szerint pályázati támogatásban részesült az
önkormányzat. Kérdezi, összegszerűen ez hogyan alakult?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a támogatásként kért összeget nyerték el. Tehát, a
17.840.111,- Ft-ot, ami az óvoda belső felújításának a célját szolgálja, illetve az
önkormányzat vállalt 3.148.255,- Ft önerőt, így összességében közel 21 millió forintos
beruházást tudnak megvalósítani.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

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

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 20 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

12 / 2016. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 15-én 18,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Nemes István,
Vörös Kálmán képviselők (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Kovács László képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
És Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Szöllősi József Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. képviselője

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében a „Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel
kötendő Szolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala” című előterjesztés
megtárgyalását.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc turisztikai tevékenységének szervezése, lehetséges egységek, megoldások,
működtetés
Előadó: Kasper Teréz Ágota képviselő
4./ A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Zirc egyes területeit érintően a helyi építési szabályzat és a mellékletét képező
szabályozási terv módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázat” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
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12./ A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelme a Zirc, Petőfi u. 8. – 1035 helyrajzi szám
alatti volt „Trosits ház” kapualjának és garázs épületének használatára
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Törvényességi felhívás a Zirc város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási
tervének jóváhagyásáról szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Balaton-Bakony Kocka Klub zirci állandó kiállítás és játszóház elhelyezésével
kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egervölgyi Dezső hozzájárulási kérelme a Zirc, Március 15. téren lévő Széchenyi szobor
talapzatán tábla elhelyezéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Vezeték nélküli Internet hozzáférési pontok kiépítése Zircen
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Utcanév táblák kihelyezésére beérkezett ajánlatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást végző
szolgáltató kiválasztására
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Egyéb ügyek
a/ Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő Szolgáltatási
Szerződés jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
23./ A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beszámolója a
2015/2016-os tanév munkájáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
24./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
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25./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
26./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
27./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Szavazatszámláló Bizottságokba póttagok megválasztása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
21./ A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni
kifogás elbírálása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a „Pályázat kiírása
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást végző szolgáltató
kiválasztására” című napirendi pontot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2016.(IX.15.) határozata
„Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást
végző szolgáltató kiválasztására”
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
„Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást végző
szolgáltató kiválasztására” előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja, mivel ezen napirendi
pont az általa kiírandó pályázat feltételeinek meghatározását tartalmazza, így a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekeit sértené.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg. A meghívott vendégre való tekintettel javasolja, hogy „A menetrend szerinti
helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása” című napirendi pontot tárgyalják meg
elsőként.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

Ottó Péter polgármester elmondja, Kasper Ágota képviselő asszony jelezte, hogy napirend
előtti kérdést szeretne feltenni.
Kasper Ágota képviselő örömmel vette tudomásul, hogy Zircre is eljutottak a szelektív
hulladékgyűjtő edények. Kérdezi, az edények ürítési rendje továbbra is marad ugyanaz, mint a
műanyagzsákok esetében volt?
Ottó Péter polgármester válasza szerint egyelőre csak olyan jellegű változás van a
rendszerben, hogy a zsákos gyűjtésről áttérnek az edényesre. Egyébként a gyűjtött hulladékok
fajtájában és a szállítási időpontokban nincs változás. Ismeretei szerint minden hónap utolsó
keddjén szállítják el az edényekben összegyűjtött szelektív hulladékot. Természetesen a
háztartásokban még kint lévő műanyagzsákok begyűjtése is megtörténik ugyanezen napokon.
Horváth László képviselő jelzi, hogy nagy port vert fel a városban a nyár végi Három-hegyi
gépzene. Kérdezi, ezzel kapcsolatban milyen engedélyezési eljárás van? Ugyanis úgy
gondolja, a rendeletet mindenkinek be kell tartania.
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy nem zenés vendéglátóhelyi, hanem egy kültéri
rendezvény volt, melynek megvan az engedélyezési metódusa. Miután 1000 fő alatti
létszámra jelentették be a várhatóan megjelenők körét, ezért ebben az esetben nincs szükség
jegyzői eljárásra. Azonban az egyéb hatósági dolgoknak meg kell felelni a rendezvénynek.
Tudomása szerint a rendőrség kinn volt a helyszínen, s ők nem intézkedtek a zajos
tevékenységgel kapcsolatban. Hozzáteszi, abban az esetben lett volna intézkedési
jogosultságuk, ha zavaró jellegűnek ítélik meg a zaj mértékét.
Horváth László képviselő kérdezi, a képviselő-testületnek van-e lehetősége arra, hogy a
későbbiekben ilyet meggátoljon?
Sümegi Attila jegyző úgy gondolja, hogy van, s amennyiben erre ténylegesen igény
mutatkozik, akkor rendeletben lehet szabályozni.
Horváth László képviselő kéri, hogy kezdődjön meg a rendelet előkészítése.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
13./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés „I/B”
határozati javaslatának elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés „II.” határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. I. negyedévi gazdálkodási adatai alapján
az üzemeltetési veszteség támogatására a 2016. évi költségvetésben szereplő összeg I.
negyedéves időarányos része kerüljön átadásra a szolgáltató részére.
A bizottság javasolja az előterjesztés „III.” határozati javaslatának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „I/B” határozati javaslatának
elfogadását.
A bizottság javasolja az előterjesztés „II” határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő összeg I. negyedévre szóló, időarányos
részét adja át az önkormányzat a szolgáltató részére.
A bizottság javasolja az előterjesztés „III.” határozati javaslatának elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2015. évi üzemeltetési veszteség támogatására a 222/2014.(XI.27.)
határozatával meghatározott keretösszegen felül további összeget nem biztosít a
szolgáltató részére, tekintettel arra, hogy a keretösszeg meghatározása a Szolgáltató
javaslata alapján történt, továbbá az ÉNYKK Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés és a helyi
közlekedés folyamatos működési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló, 2015.
szeptember 17-én aláírt megállapodásban foglalt kötelezettségének nem teljes körűen tett
eleget, ezáltal az Önkormányzatnak nem nyílt lehetősége arra, hogy a menetrend szerinti
helyi autóbusz-közlekedés működtetése eredményességének javítása, veszteségének
csökkentése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vita békés
rendezése érdekében egyeztessen az ÉNYKK Zrt-vel
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 5.

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a bizottsági javaslatoknak megfelelően az előterjesztés
„II.” határozati javaslata úgy módosulna, miszerint az 1./ pontban az I. negyedévi
gazdálkodási adatok alapján az üzemeltetési veszteség támogatására 738.000,- Ft-ot adna át az
önkormányzat.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2016. I. negyedévi gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség
támogatására 738.000,- Ft összeget átad a szolgáltató részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2. számú ("Kukoricaföldek") helyi autóbuszjárat
új útvonal javaslatával – Kossuth utcai orvosi rendelők – és az új menetrend 2016. október
1-től történő bevezetésével.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a menetrend
szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés
1./ pont szerinti módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

2./ Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, néhány apró stilisztikai
egyeztetésen és módosításon túl a változás lényege, miszerint a szakmai kitüntetésekben nem
volt egyértelmű, hogy személy vagy szervezet is kaphatja-e, ezért szeretnék rögzíteni, hogy
csak magánszemély kaphassa. Viszont a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés – amit csak
természetes személyek kaphattak – a továbbiakban adható lenne adott esetben civil
szervezeteknek, illetve belekerült a rendelet-tervezetbe egy olyan kitétel, miszerint az
önkormányzat által adományozható kitüntetéseket ne kaphassák a képviselő-testület tagjai,
illetve a bizottságok külsős tagjai azon időszak alatt, amire a megbízatásuk szól.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy képviselőtársai kézhez kapták a rendelet-módosítás
tervezetét. Ahhoz képest a rendelet-tervezet 4. §-ából kimaradna az „illetve közösségnek”
szövegrész, így a felhívás szövegrészét is módosítani kell. Ennek következtében a 9. §-ban
szereplő mondat az (1) bekezdésbe kerül, a (2) bekezdésben pedig hivatkoznak a 3.
mellékletre, amely az imént említett melléklet módosítását jelenti.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
16/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló
6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Zirc turisztikai tevékenységének szervezése, lehetséges egységek, megoldások,
működtetés
Előadó: Kasper Teréz Ágota képviselő

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Zirc turisztikai tevékenységének
szervezése tárgyában készített, jelen előterjesztésben kifejtett anyag tartalmával és azt Zirc
Városi Önkormányzat turisztikai akciótervének vázaként elfogadja.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM Finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére megbízási jogviszony keretében 2017. február 28. napjáig
turisztikai szakembert foglalkoztat annak érdekében, hogy a felvázolt turisztikai célok
elérését kibontsa, az elképzelések megvalósítását elindítsa.”
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
- az „akcióterv vázában” meghatározott 1. lépés kiegészülne a LEGO kiállítással;
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Zirc turisztikai tevékenységének
szervezése tárgyában készített, jelen előterjesztésben kifejtett anyag tartalmával és azt Zirc
Városi Önkormányzat Turisztikai akcióterv vázaként elfogadja.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére 2016. november 1. napjától 2017. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében turisztikai szakembert foglalkoztat annak érdekében,
hogy a Turisztikai célok elérését kibontsa és ezen elképzelések megvalósítását elindítsa,
melynek elkészítésének határideje 2017. február 15. napja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos”
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester elmondja, bizottsági üléseken egy kicsit pontosodott a határozati
javaslat, ugyanakkor az előterjesztés tartalmi részében képviselő asszony három lépésben
határozza meg annak a turisztikai referensnek a feladatait, akinek a foglalkoztatásáról szó
lenne. Javasolja, hogy a határozati javaslatot egy pontban foglalják össze az alábbiak szerint:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM Finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére 2016. november 1. napjától 2017. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében turisztikai referenst foglalkoztat annak érdekében, hogy az
előterjesztés harmadik lépésében meghatározott feladatokat ellássa, az előterjesztésben
meghatározott turisztikai célok elérését segítse, illetve turisztikai koncepciót dolgozzon ki. Az
elképzelések megvalósításának határideje 2017. február 15.”
Megjegyzi, gyakorlatilag az előterjesztésre történik utalás, ugyanakkor pedig sem
koncepcióként, sem akciótervként, semmiféle dokumentumként nem úgy tekint az
előterjesztésre, mint egy kész anyagra, amely vázát képezheti egy koncepció elkészítésének,
viszont figyelembe veszi az abban megfogalmazott szakmai javaslatokat.
Kasper Ágota képviselő azzal a változtatással tudja elfogadni a javaslatot, hogy a
foglalkoztatott személy ne turisztikai referens, hanem turisztikai szakember legyen.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő jelzi, hogy a megbeszélések alapján érdeklődött és a
veszprémi egyetem turisztikai tanszékének a vezetője egyik kollégájával szívesen tárgyalna
ennek a megvalósításáról.
Ottó Péter polgármester köszöni a javaslatot, s amennyiben a bevonható szakemberek körének
meghatározásában további javaslat van, azt képviselőtársai legyen szívesek elmondani, s
akkor célzott megkeresésekkel tudnak élni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

11
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM Finanszírozási Alap
működési céltartaléka terhére 2016. november 1. napjától 2017. március 31. napjáig
megbízási jogviszony keretében turisztikai szakembert foglalkoztat annak érdekében, hogy az
előterjesztés harmadik lépésében meghatározott feladatokat ellássa, az előterjesztésben
meghatározott turisztikai célok elérését segítse, illetve turisztikai koncepciót dolgozzon ki. Az
elképzelések megvalósításának határideje 2017. február 15.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

4./ A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos 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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, fenntartja a bizottsági ülésen is megfogalmazott
álláspontját, mely szerint javasolja két lépcsőben a teljes intézményi kört érintően a
bérrendezéssel kapcsolatos döntést. Miután az államigazgatási rendszertől az önkormányzati
igazgatási rendszer rettenetes bérelmaradásban van, ezért javasolja, hogy a közös
önkormányzati hivatal bérrendezése mindenképpen történjen meg. Amennyiben további
források állnak rendelkezésre, s nem viszi el az állam az intézmény működtetésével
összefüggő forrásokat az önkormányzattól, akkor térjenek vissza a teljes alkalmazotti kör
bérrendezésére.
Ottó Péter polgármester kérdezi, tekintsék ezt módosító javaslatnak?
Horváth László képviselő válasza, hogy igen és szavazzanak róla.
Ottó Péter polgármester utal a határozati javaslatra, amely konkrét százalékos arányokat
határoz meg.
Horváth László képviselő szerint az maradhat.

12

Ottó Péter polgármester értelmezése szerint a határozati javaslat úgy módosulna, hogy
kikerülnek belőle az intézmények és csak a hivatal marad benn.
Horváth László képviselő hangsúlyozza, az intézmények úgy maradjanak benne, hogy az
intézményműködtetés átadásával meglátják, az állam hogyan viszonyul ahhoz forrásoldalról, s
amennyiben nem történik forráselvonás, akkor terjedjen ki a teljes intézményi körre a
bérfejlesztés. Hozzáteszi, bizottsági üléseken valószínűsítették, hogy az intézményi
működtetés átadásával az állam – miután minimális volt a finanszírozás – viszonylag kevés
összeget vonna el. Azonban ezt még nem tudják, csak sejtik. Viszont azt szeretné, ha a közös
önkormányzati hivatal dolgozói állománya mindettől függetlenül megkapná azt a
bérfejlesztést, ami már nagyon régóta megilletné.
Lingl Zoltán képviselő változatlanul úgy gondolja és bizottsági ülésen is elmondta, hogy a
tanácsnok úr által megfogalmazott javaslathoz az előterjesztés határozati javaslata tökéletesen
illeszkedik, ugyanis most még a szándékot fejezik ki, s azt, mit vizsgáljanak meg. A
határozati javaslat tartalmazza, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésre készül ebből
előterjesztés. Megítélése szerint akkor már látják a konkrét számokat, hogy a hivatali, illetve
az önkormányzati dolgozók béremelése mekkora összeget jelentene. Úgy gondolja, a
tanácsnok úr által javasolt döntést novemberben kellene meghozni, mert ha a határozati
javaslatból kiszedik a második részt, akkor nem fog készülni vizsgálat. Most elindítanák a
folyamatot, s arról, amit képviselőtársa elmondott, novemberben kellene dönteni.
Horváth László képviselő elfogadja a képviselőtársa által elmondottakat.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és költségvetési szerveinél, Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott intézmény zirci
telephelyén, valamint gazdasági társaságánál azon foglalkoztatottak legfeljebb 20 %-os
béremelését a 2017. évi költségvetési lehetőségeinek függvényében, akik a rájuk
vonatkozó törvényekben meghatározott béren kívül más jogszabályban előírt egyéb
pótlékban és bér jellegű kiegészítésben, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott pedagógus előmeneteli
rendszerben meghatározott illetményben, vagy munkáltatói béremelésben nem
részesülnek vagy részesültek. Amennyiben a legfeljebb 20 %-os mértékű béremelés nem
lehetséges, akkor a költségvetés függvényében történjen megfelelő %-os mértékű
béremelés.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és költségvetési szerveinél, Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott intézmény zirci
telephelyén, valamint gazdasági társaságánál azoknak a foglalkoztatottaknak a legfeljebb
20 %-os béremelési szintre történő kiegészítését a 2017. évi költségvetés lehetőségeinek
függvényében, akik a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott béren kívül más
jogszabályban előírt egyéb pótléka és bér jellegű kiegészítése vagy munkáltatói általi
béremelése a 20 %-ot nem érte el. Amennyiben a legfeljebb 20 %-os mértékre történő
kiegészítés nem lehetséges, akkor a költségvetés függvényében történjen megfelelő %-os
mértékű kiegészítés.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselőivel a béremelés
finanszírozásának kérdéséről és ezt követően a 2016. november havi képviselő-testületi
ülésre készítsen előterjesztést a konkrét döntések meghozatala érdekében.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 10.

5./ Zirc egyes területeit érintően a helyi építési szabályzat és a mellékletét képező
szabályozási terv módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési
szakaszában minden államigazgatási szerv dokumentációt kapott és arra a véleményét
az előterjesztéshez mellékelt összesítésben foglaltak szerint megküldte. A véleményt
nem küldőket jogszabály szerint kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni;
b) a véleményezési szakaszban részt vett államigazgatási szervek jogszabályon alapuló
véleményét elfogadja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 100/2016.(IV.28.) és a
137/2016.(V.26.) határozataiban nevesített partnerekkel a partnerségi egyeztetés
szabályairól hozott 34/2013.(II.25.) határozatában foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés
megtörtént.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ és 2./ pontban foglaltak alapján az
eljárás véleményezési szakaszát lezárja. Megbízza a polgármestert, hogy e döntést tegye
közzé, a vélemények másolatát, valamint az 1./ pontban foglaltak szerint korrigált
dokumentációt az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési dokumentációra
beérkezett vélemények ismeretében és az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §a figyelembevételével úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök módosításának
nincsenek olyan környezeti hatásai, amelyek a Kormányrendelet szerinti környezeti
értékelés készítését és környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tennék
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 8 nap
4./ pont esetében: azonnal

6./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2016.(IX.15.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának – VP01-Ö/0380-1/2016 okirat számú – módosító okiratát 2016.
október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0380-2/2016 okirat számú – alapító okiratát 2016.
október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan
felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – Borzavár Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása után – a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy – Borzavár Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyása után – a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 6./ pontok esetében: 2016. október 1.

7./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2016.(IX.15.) határozata
a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának – VP01-Ö/0381-1/2016 okirat számú –
módosító okiratát 2016. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0381-2/2016 okirat
számú – alapító okiratát 2016. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan
felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 6./ pontok esetében: 2016. október 1.

8./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Lingl Zoltán képviselő az iskola nevében köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki bármilyen
formában e projekthez hozzájárult. Elmondja, hogy jól halad a kivitelezés. A víz- és
villanyszerelés alapjának kiépítése megtörtént, mindkét gyermekmosdót lebetonozták, illetve
elkészült a vakolás. Remélik, hogy valóban szeptember végére, október elejére a vizesblokk
felújítása elkészül.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2016. augusztus 17. napján kelt 2016. szeptember havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról
történő lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai „F” épület
földszinti vizesblokk felújítására irányuló kérelmét tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen 227.965,- Ft,
azaz Kettőszázhuszonhétezer-kilencszázhatvanöt forint összegű előirányzatot csoportosít
át a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság
utcai „F” épület földszinti vizesblokkjának felújítására.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezete Zirci Területi Képviseletével együttműködve valósítja meg a 2016. november
28. napján megrendezésre kerülő Véradók Napját.
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.)
önkormányzati rendelet 12. mellékletében nevesített Szociális juttatások önrésze
működési céltartalék terhére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig biztosítja
a vendéglátás nyersanyag költségének fedezetét. Biztosítja továbbá a rendezvény
lebonyolításához szükséges – az Önkormányzat üzemeltetésében lévő Alkotmány utca 16.
szám alatt található – konyhát és éttermet, mint helyszínt, valamint az ételek előállításához
szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodást
kösse meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 28.
3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezete Zirci Területi Képviseletével együttműködve valósítja meg a „Karácsonyi
Szeretetakció” keretében történő csomagosztást.
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.)
önkormányzati rendelet 12. mellékletében nevesített Szociális juttatások önrésze
működési céltartalék terhére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeg erejéig tartós
élelmiszert, tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó csomagokat állít össze és ad át a
rászoruló családok részére a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Zirci
Területi Képviselete hathatós együttműködésével.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy
koordinálja a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus
Karitász Csoportja és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének Zirci
Csoportja együttműködését a „Karácsonyi Szeretetakció” keretében történő csomagosztás,
valamint a további adományok szétosztásának lebonyolításában.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 2./ pontban említett eseménnyel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 20.
3./ pont esetében: 2016. november 20. és folyamatos
4./ pont esetében: 2016. december 31.

10./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja, hogy a tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntések a későbbiekben egy
előterjesztés részeként kerüljenek a képviselő-testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2016.(IX.15.) 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 140.020,- Ft, azaz Egyszáznegyvenezer-húsz
forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Erdélyi Baráti Kör
Közhasznú Egyesületet (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19;
képviseli: Horváth István) 2016. évi működésének színvonalas megvalósításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A támogatással való
elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének
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 Bakonyi
Természettudományi Múzeum Baráti Körét (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.;
adószám: 19254214-1-19; képviseli: Katona Lajos Tamás) 2016. évi működésének
színvonalas megvalósításához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december
31. napja. A támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás
kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Reguly Iskoláért Alapítvány 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 Reguly
Iskoláért Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.; adószám: 18916326-1-19;
képviseli: Bittmann-né Katzer Nóra elnök) Erdei iskola program megvalósításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A támogatással való
elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott XVIII. Bakonyi Betyárnapok rendezvény
megvalósításának 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 összeget csoportosít át a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény 2016. évi költségvetése dologi kiadásainak
előirányzata javára elszámolási kötöttséggel.
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3./ 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. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Segítő Kezek Zirc Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja támogatására irányuló
Nyilatkozatot tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 49.784,- Ft, azaz Negyvenkilencezerhétszáznyolcvannégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Segítő
Kezek Zirc Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19;
képviseli: Bálintné dr. Voznek Marianna elnök) az Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 2016. évi működésének
támogatásához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A
támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2016.(IX.15.) 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 Kasper Teréz
Ágota képviselő által benyújtott Segítő Kezek Zirc Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja támogatására irányuló Nyilatkozatot
tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 49.784,- Ft, azaz Negyvenkilencezerhétszáznyolcvannégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Segítő
Kezek Zirc Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19;
képviseli: Bálintné dr. Voznek Marianna elnök) az Alapítvány keretein belül
tevékenykedő Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 2016. évi működésének
támogatásához. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. napja. A
támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28. A támogatás kormányzati
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
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. szeptember 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

11./ A „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázat” támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati
Alap” működési céltartalék 1.810.000,- Ft-os összegének felhasználása érdekében a
szálláshely-szolgáltatók turisztikai termékfejlesztési célú támogatására kiírt pályázat
alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás
Szálláshely-szolgáltató megnevezése
összege
(forintban)
Szarvaskút Vendégház Kft.
(Székhely: 8420 Zirc-Szarvaskút, 0139/9 hrsz, adószám:
12358070-2-19)
Bácsi Gyula
(Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., adószám: 53803890-1-39)

1.200.000,50.000,-
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Total Vital Kft.
(Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3., fszt. 1.,
adószám: 23734946-2-08
Bachstedter Józsefné
(Székhely: 8420 Zirc, Kőris u. 28., adószám: 52588295-1-39)
Horváth Gergely
(Székhely: 8420 Zirc, Pápay J. u. 15., adószám: 52566271-1-39)

50.000,46.656,Érvénytelen

Mindösszesen
1.346.656,2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Turisztikai
Termékfejlesztési Pályázati Alap” működési céltartalék terhére meghozott támogatási
döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2016.(IX.15.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a „Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati
Alap” működési céltartalék 1.810.000,- Ft-os összegének felhasználása érdekében a
szálláshely-szolgáltatók turisztikai termékfejlesztési célú támogatására kiírt pályázat
alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás
Szálláshely-szolgáltató megnevezése
összege
(forintban)
Szarvaskút Vendégház Kft.
(Székhely: 8420 Zirc-Szarvaskút, 0139/9 hrsz, adószám:
12358070-2-19)
Bácsi Gyula
(Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., adószám: 53803890-1-39)
Total Vital Kft.
(Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3., fszt. 1.,
adószám: 23734946-2-08
Bachstedter Józsefné
(Székhely: 8420 Zirc, Kőris u. 28., adószám: 52588295-1-39)
Horváth Gergely
(Székhely: 8420 Zirc, Pápay J. u. 15., adószám: 52566271-1-39)

Mindösszesen

1.200.000,50.000,50.000,46.656,Érvénytelen

1.346.656,-
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Turisztikai
Termékfejlesztési Pályázati Alap” működési céltartalék terhére meghozott támogatási
döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 30.
3./ pont esetében: 2016. december 31.

12./ A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelme a Zirc, Petőfi u. 8. – 1035 helyrajzi szám
alatti volt „Trosits ház” kapualjának és garázs épületének használatára
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság kéri, hogy a szeptember 15-i
képviselő-testületi ülésig
- a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elnöke a Zirc, Petőfi Sándor u. 8. szám alatti ingatlan
kapualjának és garázsának használatával kapcsolatos kérelmét pontosítsa;
- a Városüzemeltetési Osztály munkatársai ellenőrizzék a Zirc, Petőfi Sándor u. 8. szám alatti
ingatlan kapujának nyithatóságát.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a 2016.
szeptember 15-i képviselő-testületi ülésig a kérelmező a használat módját és célját írásban
fogalmazza meg.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja, hogy a használati szerződésben az alábbiak kerüljenek rögzítésre:
- Balesetveszélyesség okán a felelősséget viselje a bérbevevő.
- A garázs elektromos árammal történő ellátásának költségét a bérbevevő viselje.
- A garázs megközelítése érdekében amennyiben a kerítés megbontásra kerül, akkor az
ingatlan őrzésének kérdése kerüljön meghatározásra.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő elmondja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén jelen volt a
Városüzemeltetési Osztály munkatársa, aki járt a helyszínen és kollégájával együtt
megvizsgálták a kapu nyithatóságát. Véleményük szerint nem lehet kinyitni a kaput teljes
mértékben. Az egyik szárnya mozdítható, a másik nem. Tehát, mindenképpen célszerű az
udvar felőli kerítésrészen megoldani a bejárást, ha a tűzoltóság ténylegesen használatba
kívánja venni az ingatlant.
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Ottó Péter polgármester jegyző urat kérdezi, hogy a használati megállapodásban az Ügyrendi
és Érdekképviseleti Bizottság által javasoltak rögzítésének van-e valamilyen akadálya?
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy nincs akadálya.
Horváth László képviselő véleménye szerint ezt az épületet annak idején azért vásárolták
meg, mert műemlék jellegű épületnek tartják, s e kondíció megtartására ügyelni kellene. Nem
javasolna semmi olyan beavatkozást – sem az épület homlokzatán, sem a kapuján –, ami
visszafordíthatatlan változást eredményezne. Úgy gondolja, ha sikerül erre valamilyen, már
egyszer kiírt, de általuk nem abszolvált pályázatot találni, akkor az épület eredeti állapotát
mindenképpen helyre kellene állítani beleértve a díszes kaput is. Ugyanez a véleménye az
épület egészét illetően is, mert ha ott mozgás van, akkor azzal számolni kell, hogy előbbutóbb olyan idegenek is feltűnnek, akik eddig nem, mivel most lezárt az épület. A
bérbevevőnek ezt a felelősséget is vállalnia kell.
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy a szerződés-tervezetben nagyon szűk határidőt szabjanak
meg a kiköltözésre, mert ha valóban sikerül pályázatot benyújtani, akkor az mielőbb
megtörténjen.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában
álló 8420 Zirc, Petőfi Sándor u. 8. szám, 1035 hrsz alatti ingatlanon lévő épület kapualját
és garázsát térítésmentesen a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (8420 Zirc, Petőfi Sándor
utca 6.) használatába adja az ingatlan más célú hasznosításáig.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a használati
szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. szeptember 25.

14./ Törvényességi felhívás a Zirc város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási
tervének jóváhagyásáról szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának VEB/005/2708/2016. ügyiratszámú Törvényességi felhívását
megismerte, azt megvitatta. A törvényességi felhívással egyetért.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Zirc város Helyi
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos jogszabálysértéseket 2018.
december 31. napjáig megszünteti.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy döntéséről – a
Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztassa a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottját.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

15./ Balaton-Bakony Kocka Klub zirci állandó kiállítás és játszóház elhelyezésével
kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a főépítészi referens
vizsgálja meg, hogyan oldhatók meg a tervezői ajánlatok arra a szűkebb tartalomra, amely a
LEGO kiállítás létrehozásához feltétlen szükséges.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy a 2016. szeptember 15-i képviselő-testületi
ülésig a főépítészi referenssel történő egyeztetés után bontsák 2 ütemre a tervezési
feladatokat.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Horváth László képviselő elmondja, a napirendi pont bizottságok által történő tárgyalása
során kapta a feladatot, hogy a főépítészi referenssel valamilyen módon egyeztessék a
problémát. A mai megbeszélésen született az a javaslat, amit képviselőtársai írásban,
mellékelve egy rajzzal kézhez kaptak. A javaslat lényege, hogy az előterjesztéshez bekért
ajánlatok alapján elkészítendő tervdokumentációk mindegyike kevesebb tartalmilag, mint ami
egy esetleges pályázati pozícióban jól használható lenne.
Az előterjesztéshez a következő módosító javaslatot terjeszti elő:
„A kiviteli tervezésre adott ajánlatokból megállapítható, hogy azok egy magasabb színvonalú
építészeti átalakítást tartalmaznak, mint amire reálisan esélyünk van pályázati forrás bevonása
nélkül. Mivel a tervezők a saját felelősségi körükön belül tudnak csak tervezési feladatot
vállalni, nem tudunk olyan szintű dokumentációt kapni, ami a használhatóság
minimumfeltételeinek a biztosításán nem terjeszkedik túl.
A véleményem ezért az, hogy a kiviteli dokumentáció megrendelése helyett, a hivatal
szakembereinek bevonásával határozzuk meg a szükséges munkákat, és arra kivitelezőktől
kérjünk ajánlatot.
Számba véve: meglévő fa padlóburkolat csiszolása, többi térben műpadló burkolat fektetése a
meglévő burkolatra, vizesblokk átépítése gipszkarton válaszfal használatával,
válaszfalszerkezetek bontása, nyílás-bontás meglévő áthidaló alatt, fűtésszerelés, szükséges
fal- és padlójavítások, nyílászáró és falfestés, külön szerepeltetve a homlokzatjavítás és festés,
csapadékvíz eresz és lefolyócsatorna javítás költségeit.”
Ennek megfelelően ismerteti az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C szám – 1357
helyrajzi számú – alatti kisóvoda épületében a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület állandó
kiállításának és játszóházának, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. társasházi
közös képviseleti ügyfélszolgálatának elhelyezéséhez szükséges felújítási, átalakítási
munkálatok elvégzésére három kivitelezői árajánlatot kér be az önkormányzati hivatal
szakembereinek bevonásával meghatározott, a használhatóság minimumfeltételeit biztosító
műszaki tartalomra. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2016. október 3.”
Ottó Péter polgármester a javaslattal egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány u. 1/C szám – 1357
helyrajzi számú – alatti kisóvoda épületében a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület állandó
kiállításának és játszóházának, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. társasházi
közös képviseleti ügyfélszolgálatának elhelyezéséhez szükséges felújítási, átalakítási
munkálatok elvégzésére három kivitelezői árajánlatot kér be az önkormányzati hivatal
szakembereinek bevonásával meghatározott, a használhatóság minimumfeltételeit biztosító
műszaki tartalomra.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. október 3.
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16./ Egervölgyi Dezső hozzájárulási kérelme a Zirc, Március 15. téren lévő Széchenyi szobor
talapzatán tábla elhelyezéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Ottó Péter polgármester a bizottságok jelenlévő tagjaitól kérdezi, mi volt az oka, hogy nem
javasolták a határozati javaslat elfogadását?
Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság ülésén az egyik bizottsági tag részéről felmerült, hogy megkérdezte-e valaki az
alkotást készítő szobrászművész véleményét. Az idézet-kiragadással kapcsolatban felvetődött,
hogyha valakinek más idézet tetszik, akkor miért nem az kerül fel a talapzatra. Tehát, amíg a
Széchenyi személye összetartó, addig az aláírt idézet lehet megosztó, mert valakinek esetleg
egy másik idézet tetszik, s megkérdezheti, miért nem az kerül fel a talapzatra. Harmadrészt
precedens értékű dolgot is látnak ebben, mert legközelebb valakinek eszébe jut, hogy a
Kossuth szoborra szintén kellene egy idézetet tenni. Tehát, olyan folyamatokat indíthat el,
aminek nem gondolják, hogy zöld utat kellene adni. Ezért a bizottság azon az állásponton
volt, hogy ezt a kérést nem támogatja.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök megjegyzi, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság véleménye ugyanez volt, majd hozzáteszi, végre elkezdődött egy tervezési,
átgondolási folyamat a szobrok elhelyezésével kapcsolatban, s amíg nem indul el e folyamat
megvalósítása, addig nem kellene ilyen kérelmeknek helyt adni.

Hozzászólás

Kasper Ágota képviselő előkereste az 1846-os akadémiai beszédet, melynek egy részét idézni
fogja, ugyanis az előterjesztés mellékletében szereplő idézet egy szövegkörnyezetből kiemelt
rész. Véleménye szerint az a fáradtság elvárható lett volna – ha már idézet és kiemelt rész –,
hogy a kiemelő pontokkal, idézőjellel utaljon arra, miszerint nem egységes mondatról van
szó.
Tehát, az idézet:
„Mert noha számosb van köztünk, ki saját magát a hazával mindig összekeveri és személyét
folyvást ez elibe helyzi, azért általán véve tán alig létezik emberfaj, melyben a hazaszeretet
nemes érzelme annyira képezné minden csepp vér és nedv kiegészítő részét, mint a mennyire
mi magyarok buzgunk ily lelkesedéstül.
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– Nem tagadhatni ugyan, hogy halálos álmunk közt, mikor az enyészet habja csaknem
összecsapott fölöttünk már, nem egy gyönyörű tulajdonnal, melyet veszténk, azon szent láng is
majd elaludt már bennünk, mely minden romlatlan emberi kebelben oly tisztán ég, s melyért,
bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit
pirulnunk, mert legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja
venni a földön eredetét mindaddig, mig az ember egészen el nem fajul, vagy gyarló
természetébül végkép magasb sphaerákba nem emelkedik. Igen, ezen szent tűz is csak
pislogott már bennünk. – De, hála az égnek, nemcsak tökéletesen el nem aludt, sőt oly
általános lobbal ég, miszerint hazaszeretet híja miatt veszély vérünket érni nem fogja immár.
Csakhogy a hazaszeretetnek bármily áradozó léte – ne csaljuk e körül magunkat – soha
nemcsak magasbra nem emelt eddigelé egy népet is, de ilyesnek még csak megmentésére sem
volt elégséges, ha vakszerelemre, elbizottságra s ebbül okvetlen eredő mások iránti
türelmetlenségre fajult. Mert ez esetben, valamint a tűz, mely legnagyobb áldásaink egyike,
vajmi könnyen válhatik átokká, …”
Abban egyetért, hogy a felállított szobrok maradjanak a helyükön, s ne tegyenek alájuk
mindenféle szöveget, mert valóban egymás mellett van Széchenyi és Kossuth szobra, amire
szintén helyezhetnének el olyanokat, ami miatt a két ember ellentéte napvilágra kerülhet és
polémia folyhatna a végtelenségig.
Lingl Zoltán képviselő már bizottsági ülésen is vitatkozott az elhangzott véleményekkel, mert
számára nincs akadálya annak, hogy az idézet felkerüljön a talapzatra. Csupán annyit kér,
hogy az idézet pontos jelölésével kerüljön fel, s ne az előterjesztés melléklete szerinti
formában.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a zirci Széchenyi Kör javaslatára, kezdeményezésére
indult egy gyűjtés, aminek eredményeképpen létrehozták és megalkották a szobrot, majd
utána átadták a városnak. E kezdeményezés vezetője Egervölgyi Dezső volt, aki most az
önkormányzathoz, mint tulajdonoshoz fordul egy kéréssel, hogy Széchenyi István
születésének 225. évfordulója alkalmából a 2016. szeptember 21-i megemlékezésen a szobor
talapzatán az idézetet el lehessen helyezni és felavatni. Megjegyzi, hogy ezt a táblát
elkészíttették, és Egervölgyi Dezső úgy tájékoztatta, ha a képviselő-testület nem támogatja az
elképzelést, akkor az Arborétumban lévő Széchenyi emlékfa tövénél elhelyezett emlékkőre
fog felkerülni. Az idézet eredetére szintén kíváncsi volt, ezért az Interneten utánanézett, s az
első találat a Soproni Kékfrank oldala volt, ami gyakorlatilag az Egervölgyi Dezső által
rövidített idézetet szó szerint ugyanígy tartalmazza. Második találata a Sopron városában
felállított Széchenyi szobor talapzatának mind a négy oldalán ezen idézet négy nyelven
történő elhelyezése, amivel kapcsolatban ugyanezen az oldalon megtalálható az Országos
Széchenyi Kör elnökének a támogató levele, melyből az alábbiakat idézi:
„A kezdeményező szervezet által kiválasztott gondolat örökérvényű, de napjainkban
különösen fontos, hiszen a hazaszeretetről szól. A választott idézet, mely Széchenyi
Akadémián elhangzott beszédéből való részlet, kevésbé ismert, de könnyen megjegyezhető,
üzenete érthető, tömör és szíveket is megérinti.
Széchenyi írásai – a mai rohanó világban élő emberek számára nem mindig könnyű
olvasmány –, de az üzenetei halála után 156 évvel is fontosak. Ezt oldották meg tökéletesen a
javaslattevők, hiszen szöveghűen, kisebb kihagyásokkal követik egymást a szavak. Nincs
semmilyen változtatás, csak Széchenyi írásira jellemző hosszú betoldások a megértés nehezítő
szövegrész maradt ki, ami az üzenetet nem csorbította.
Nagyon jó gondolatnak tartom, hogy négy nyelven olvasható az idézet, utalva a környék
nemzetiségeire, s jelezve azok összetartozását, melyre történelmünkben számos példát
találhatunk.”
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Úgy gondolja, azok a gondolatok, melyek elhangzottak képviselőtársai részéről, tűrik a vitát
minden körülmények között. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa Egervölgyi
Dezső kezdeményezését, s az a tábla oda helyezhető legyen, ahova elképzelte. Abban biztos,
hogy nem lesz olyan változtatás az alkotáson, amivel kapcsolatban a szobrászművész kifogást
emelhetne.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester megjegyzi, egy dolog zavarja ebben az egészben, hogy
gyakorlatilag visszaköszön az, ami a faszobrok állítása idején történt a városban. Tiszteli az
Egervölgyi Dezsőt, de tudta, mit akar megvalósítani, ezért nem az utolsó pillanatban kellett
volna a kérelmét benyújtania, mert akkor érdemben lehetett volna erről beszélgetni.
Tudomása szerint valamilyen egységes koncepció fog megvalósulni a városban, amivel
kapcsolatban el kell dönteni, mit engednek, s mit nem. Természetesen Széchenyi
gondolataival egyetért, de azonosulni tud a képviselő asszony által elmondottakkal, mert úgy
kiragadni egy szövegből, hogy azt nem jelzik, nem tisztelettudó, nem szabad megtenni.
Kasper Ágota képviselő jelzi, alpolgármester úr elmondta első gondolatával azt, amit szintén
szeretett volna mondani. Számára teljesen visszaköszön a paraszt szoborpár állításával
kapcsolatos dolog, ami szintén az utolsó pillanatban került a képviselő-testület elé. Akkor
elismerték, hogy igazuk van a képviselő-testület tagjainak, s legközelebb erre odafigyelnek,
nem fog még egyszer előfordulni.
Kitér arra, hogy ugyancsak végigolvasta az idézettel kapcsolatban megjelent dolgokat.
Véleménye szerint lehet az illető az Országos Széchenyi Kör elnöke, akkor is vannak olyan
szabályok, amiket be kell tartani. Elhangzott, miszerint egységes arculat mentén menjenek, s
ne az legyen, hogy most kitalálnak valamit, majd a következő képviselő-testületi ülésre
megint érkezik egy újabb gondolat. Miért nem lehet betartani azt, amit egyébként tőlük
elvárnak, hogy betartsák. Minden tisztelete Egervölgyi Dezsőé, mert tudja, hogy Széchenyi
munkásságával, műveivel maximálisan tisztában lévő ember széles e hazában, de
változatlanul fenntartja véleményét.
Horváth László képviselő szintén abszolút elfogadja Egervölgyi Dezső Széchenyihez való
vonzódását. Tehát, nem ezzel van problémája, hanem azzal, hogyha valaki megjelenik egy
másik idézettel, akkor a kettő között hogyan döntenek. Esetleg jön egy harmadik személy, aki
egy újabb idézettel áll elő. Igazából nem látja e folyamat végét. Felveti, mi lesz, ha Kossuthoz
szintén találnak egy idézetet, majd esetleg egy leendő Petőfi szoborhoz is, meg mindenhez, s
akkor körberakják idézetekkel. Tehát, úgy gondolja, egy folyamatot indítanának el, aminek
most egyáltalán nincs itt az ideje. Többen hivatkoztak arra, hogy készülőben van a város
arculati terve, ami alapján a szobrokat áthelyeznék.
Elismerve minden Széchenyi István iránt rajongó ember tenni akarását nem támogatja a tábla
elhelyezését.
Ottó Péter polgármester sajnálja, hogy képviselőtársai szavaiból abszolút komolyan hangzik
el, miszerint a város arculatát bármilyen formában is befolyásolja egy meglévő műalkotásra
elhelyezett tábla egy idézettel. Véleménye szerint az, aki a szoborhoz közel megy, látni fogja
a táblát, egyébként pedig városképi szempontból semmit nem fog befolyásolni. Főleg akkor
nem, ha bárki át akarja tenni e szobrokat máshova. Kicsi az esélye annak, hogy egymástól
függetlenül 2-3 vagy több embernek eszébe jusson, hogy Széchenyi, Kossuth vagy bármelyik
köztéri alkotásra idézetet feltegyen, s valóban egy olyan éles vetélkedő helyzet alakuljon ki,
mint amit tanácsnok úr elmondott.
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Jelen esetben egyetlen egy konkrét kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, s úgy gondolja,
nem olyan nagy a kérés, hogy ezen most vitatkozniuk kelljen. Nem érti, mi nem támogatható
benne? Megjegyzi, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem járul hozzá, akkor is meglesz
az emléktábla helye, csak nem a város főterén a Széchenyi szobor talapzatán, hanem az
Arborétumban egy fa alatt egy kövön. Úgy érzi, vannak olyan kérdések, melyek eldöntése
bizonyos szempontból a napnál világosabb – legalább is számára –, s időnként értetlenül néz
körbe, hogy képviselőtársai nem feltétlen így gondolják.

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Zirc, Március 15 téren lévő Széchenyi
szobor talapzatán Széchenyi Istvántól származó idézetet tartalmazó tábla elhelyezéséhez.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta a
határozati javaslatot.

Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület elutasította Egervölgyi Dezső
kérelmét. Bízik benne, hogy ez nem lesz visszafogó minden, a közösségért tenni akaró és
valamilyen aktivitást mutató ember irányába. Továbbra is érdemes ebben a városban
javaslatokat megfogalmazni, és önként felvállalni a képviselő-testület irányába.

17./ Vezeték nélküli Internet hozzáférési pontok kiépítése Zircen
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vezeték nélküli nyílt
Internet szolgáltatást biztosít Zirc, Rákóczi téren a KábelszatNet-2002 Kft. (8420 Zirc, Fáy
András u. 23-25.) árajánlata alapján kiépített rendszerrel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kivitelezés megrendelésére.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a KábelszatNet-2002.
Kft. árajánlatával azzal, hogy a megvalósítás a Rákóczi téren, a Deák Ferenc utcai fejállomás
igénybevételével történjen, valamint az új autóbusz-pályaudvaron is kerüljön kiépítésre.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester elmondja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát teszi fel
szavazásra, amivel módosulna az előterjesztésben szereplő határozati javaslat. A Rákóczi
téren és az új autóbusz-pályaudvar területén rendelnék meg a KábelszatNet-2002. Kft-től a
WiFi hálózat kiépítését.
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Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a KábelszatNet-2002. Kft. két ajánlata közül melyiket
fogadják el?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a szünetmentesítéssel történő kiépítésre vonatkozó
ajánlatot.

Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vezeték nélküli nyílt
Internet szolgáltatást biztosít Zirc, Rákóczi téren, valamint az új autóbusz-pályaudvaron a
KábelszatNet-2002. Kft. (8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.) árajánlata alapján kiépített
rendszerrel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés
megrendelésére.
Felelős:1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében 2016. szeptember 20.

18./ Utcanév táblák kihelyezésére beérkezett ajánlatok
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés „A”
határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a megvalósítás műszaki tartalmának
csökkentése érdekében nem kell minden kereszteződésben minden utcanevet feltüntetni.
A bizottság javasolja, hogy a városban legalább öt helyre helyezzenek ki intézményi
útbaigazító táblát, illetve a vállalkozások számára biztosítsanak táblahelyet, amely
meghatározott összegért megváltható.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „A” határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a költségek csökkentése érdekében nem kell minden kereszteződésben
utcanevet feltüntetni.
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Az így megtakarított összeget fordítsák legalább öt helyen intézményjelző tábla elhelyezésére,
valamint biztosítsák táblák elhelyezési lehetőségét, egyen tábla alapján, azoknak a
kereskedelmi és egyéb szolgáltatóknak, akik élni akarnak a lehetőséggel. A bizottság javasolja
a 2016. évi költségvetés terhére biztosítani az összeget.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az előterjesztés „A” határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a maximális keretösszegen belül annyi tábla legyen elhelyezve, ami
feltétlen szükséges. Az így fennmaradó összeg kerüljön átcsoportosításra, a későbbiekben
meghatározandó útbaigazító táblák elhelyezésére.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nincs nagy különbség a bizottsági javaslatok
között, mert gyakorlatilag mindegyik bizottság a győri Plaket Kft. ajánlatának elfogadását
javasolja azzal, hogy az önkormányzati rendelet módosításával enyhítsenek a táblakihelyezési kötelezettségen. Tehát, ne kelljen minden kereszteződésnél megismételni adott
esetben feleslegesen az utcanév táblákat. Egyértelmű, hogy ezzel konkrétan meghatározható
módon csökken a vállalkozás feladatellátásának díja, aminek terhére indokolt számú
útbaigazító tábla elhelyezését rendelnék meg. Említi, bizottsági üléseken arról beszéltek, hogy
valószínűleg 4-5 útbaigazító oszlop megfelelő számú táblával elengedő elsősorban a
városközpont lefedéséhez.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök jelzi, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság a főépítészi referens kérésére nem így döntött, mert októberre már kész lesz, hogy
hány útbaigazító tábla kell.
Horváth László képviselő megjegyzi, hogy a győri ajánlathoz elkészült egy – véleménye
szerint – nagyon konkrét elhelyezési térkép. Úgy gondolja, ők is meg tudják határozni, hogy
hova kell elhelyezni az intézményi táblákat.
Várszegi Bernadett főépítészi referens elmondja, korábban már beszéltek arról, hogy a hirdető
berendezések és az információs táblák elhelyezését egy egységes koncepció mentén szeretnék
kialakítani a városban. A nyáron elkezdett ezen dolgozni, s vélhetően októberre a végére fog
érni, s amennyiben ezt tudná akceptálni a képviselő-testület, akkor az egységes rendszer
részeként megnyugtatóbb megoldás lenne arra, hova helyezzék el ezeket az információs
táblákat.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy most fogadják el az utcanév táblákkal kapcsolatban
azt a szűkített tartalmú ajánlatot, amit a rendelet-módosítás kapcsán teljesíthetnek.
Ugyanakkor a 2./ pontban kérjék fel a Plaket Kft-t, hogy működjön közre az útbaigazító
táblák helyének és tartalmának meghatározásában. Ezzel kapcsolatban a következő képviselőtestületi ülésre készül egy előterjesztés, s valószínűnek tartja, hogy ugyanazokkal az
egységárakkal tudnak számolni, ami a mostani ajánlatban is szerepel, de akkor már konkrétan
tudják a műszaki tartalmat hozzá.
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Dr. Horváth Sándor alpolgármester távozik az ülésteremből.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök utal arra, hogy az Emberi Kapcsolatok
Bizottság ülésén felmerült, miszerint jó lenne elhelyezni minden egyes utcanév táblán a város
logóját. A matricázást nem ajánlják, mert le fog kopni, s nem lesz olyan időtálló, mint maga a
felirat. Beszélt a győri cég képviselőivel, s arra jutottak, hogy miután a logó nagyon egyszerű
és összesen két színből áll, ezért fóliavágás technikával meg tudják oldani.
Amennyiben fekete-fehér színben kérik, akkor bőven tudják garantálni a 8-10 éves, vagy akár
hosszabb időszakot is, de a két színből – kék és zöld – majdnem ilyen biztonsággal vállalják.
Első körben azt mondták, hogy ez az áron nem változtat.

Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban kihelyezendő utcanév táblák és
útbaigazító táblarendszer felmérésére, telepítési tervének elkészítésére és a bekerülési
költségbecslésére érkezett ajánlatok közül a Plaket Kft. (9027 Győr, Budai u. 8.)
vállalkozás ajánlatát fogadja el a zöld színű oszloppal és a táblákon Zirc város színes
logójának elhelyezésével, valamint a kihelyezendő utcanév táblák száma csökkentésre
kerül a javaslatuknak megfelelően a szükséges darabszámmal.
A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 18/2014.(IX.22.) önkormányzati
rendelet módosításának előkészítésére.
2./ A képviselő-testület felkéri a Plaket Kft-t, hogy az útbaigazító táblák elhelyezésével
kapcsolatban tegyenek javaslatot árajánlattal együtt.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozástól
a munka megrendelésére.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban kihelyezendő utcanév táblák és
útbaigazító táblarendszer felmérésére, telepítési tervének elkészítésére és a bekerülési
költségbecslésére érkezett ajánlatok közül a Plaket Kft. (9027 Győr, Budai u. 8.)
vállalkozás ajánlatát fogadja el a zöld színű oszloppal és a táblákon Zirc város színes
logójának elhelyezésével, valamint a kihelyezendő utcanév táblák száma csökkentésre
kerül a javaslatuknak megfelelően a szükséges darabszámmal.
A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 18/2014.(IX.22.) önkormányzati
rendelet módosításának előkészítésére.
2./ A képviselő-testület felkéri a Plaket Kft-t, hogy az útbaigazító táblák elhelyezésével
kapcsolatban tegyenek javaslatot árajánlattal együtt.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozástól
a munka megrendelésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Sümegi Attila jegyző
2./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 3.
3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.

19./ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság nem javasolja az első és a második határozati javaslat
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester ismerteti az első határozati javaslatot, amely arról szól, hogy a
mostani ’56-os emlékmű áthelyezésre kerülne a kistemplom másik oldalára, és Karácsony
Zsolt szobrászművész vázlattervei alapján kiegészítésre kerülne egy női alakkal. A második
határozati javaslat alapján Piller Csaba szobrászművész vázlattervei szerinti műalkotás
– amennyiben a zöld város projekt támogatást nyer – a Hosszúréten kerülne elhelyezésre.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő elmondja, bizottsági ülésen is tett egy alternatív javaslatot, de nem
nyert támogatást. Maximálisan tiszteletben tartva mindkét művész munkásságát, és ezzel
kapcsolatos elképzelését úgy gondolja, az emlékmű áthelyezése mindenképpen indokolt lenne
a kistemplom másik oldalára, mivel az előterjesztésben is leírták, hogy az ünnepségek
méltóságát eléggé rontja az úttesten haladó gépjárművek zaja. Ugyanakkor nem tartaná
szerencsésnek, ha az emlékműhöz bármiféle hozzáépítés történne. Javasolja megfontolásra,
miszerint helyezzék át a követ, ne építsenek utat mellé, viszont térjenek vissza ahhoz az
elképzeléshez, hogy pályázzanak egy örökmécsesre. Véleménye szerint az megfelelően
kiegészítené az emlékművet, és a szellemiségével is sokkal jobban azonosulni tudna, mint egy
egész alakos szobor. Tehát, helyezzék át, s próbáljanak meg pályázni az örökmécsesre.
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Ottó Péter polgármester kérdezi, önmagában az áthelyezés a pályázatban támogatható?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy a pályázatban új emlékmű elhelyezése
vagy a felújítás támogatható.
Ottó Péter polgármester emlékeztet arra, miszerint Kasper Ágota képviselőtársuknak volt egy
olyan javaslata, hogy e pályázaton induljanak. Az alapgondolat az volt, hogy egy örökmécses
elhelyezésére. Kéri, hogy referens asszony röviden vázolja, hogyan jutottak el az
örökmécsestől a szobrokig.
Várszegi Bernadett főépítészi referens kifejti, hogy az első gondolat az örökmécses és a
burkolt felület kialakítása volt az emlékmű környezetében. A pályázatnak való megfelelés
végett a városban tevékenykedő szobrászművésszel konzultált, hogy mégis mi a véleménye,
hogyan lehetne ezt az emlékmű felújításaként értelmezni. Onnan indult el egy gondolatsor,
hogyan lehetne ettől többet is tenni, és Piller Csaba szobrászművész készített erre egy
vázlatot, amit többekkel egyeztettek. Megfogalmazódott a gondolat, hogy jó lenne, ha
készülne egy alternatív javaslat is. Karácsony Zsolt szobrászművész – aki a kistemplom
szentélyének restaurálását végezte – vállalkozott a feladatra, hogy nem egy nonfiguratív,
elvont alkotásban gondolkodik, hanem egy közízléshez közelebb álló figuratív alkotásban.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, bárkivel is beszéltek az első gondolat az volt, hogy jó, de
ne a mostani helyszínén, ugyanis a kistér közepén van az emlékkő, amit körbeállnak minden
irányból az ünnepségen, megemlékezésen résztvevők, de nincsen olyan tájolás, ami lehetővé
tenné azt, hogy akár egy műsorrészlet, akár egy vers, akár egy ünnepi szónok gondolata
mindenkihez szóljon, ráadásul ott van a 82-es számú főút forgalma. Gyakorlatilag a
rendezvények, megemlékezések során elhangzottak nagy része ilyen szempontból nehezen
érhető. Ezért fogalmazódott meg az a gondolat, hogyha a kistemplom túloldalára átteszik, s
maga az emlékmű és közvetlen környezete jelenti az ünnepség központi helyszínét – beleértve
a szereplőket is –, akkor a tér másik oldalán tudnak elhelyezkedni a résztvevők, így sokkal
jobban tájolható az ünnepség iránya. Könnyebben meg lehet oldani a hangosítást, s ráadásul
úgy, hogy kevésbé legyen zavaró a 82-es számú főút forgalma. Természetesen alapgondolat
volt, hogy bármelyik koncepcióról beszélnek, az ’56-os emlékmű megmaradjon és részévé
váljon egy nagyobb alkotásnak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, a városrendezési tervezői egyeztetés során volt
erre valami javaslat?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy igen, majd hozzáfűzi, ők is a kistemplom
másik oldalán javasolták elhelyezni az emlékművet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő elmondja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén
felmerült, miszerint a királyi udvarház történelmi emlékhellyé történő nyilvánítása most
ugyan elutasításra került, de nem biztos, hogy erről le kellene mondaniuk. Viszont kérdés, ha
áthelyezik, akkor az ’56-os emlékhelynek itt kell lenni, vagy esetleg lenne a városban máshol
helye? A tegnapi bizottsági ülésen nem derült ki, hogy milyen koncepció alapján került annak
idején oda az emlékmű, mert nagyon szűkös a hely és most már sok minden van ott.
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Horváth László képviselő számára úgy rémlik, hogy az ’56-os emlékművet a kitalálói
helyezték oda. Tehát, ők választották azt a helyet, nem volt arról semmilyen egyeztetés,
legalábbis nem emlékszik rá. Az ok valószínűleg az volt, hogy a szomszédságában lévő I.
világháborús emlékmű adja meg neki azt a tekintélyt, amit igazából egy ilyen típusú
emlékhely megkövetel. Ugyanakkor való igaz, az idő bebizonyította, hogy a 82-es számú főút
forgalma az ünnepségeket meglehetősen zavarja. A mostani helyzetet illetően számára tetszik
az, amit Lingl Zoltán képviselőtársa elmondott. Azt tudja támogatni, hogy ezt az emlékművet
helyezzék át a tér másik pontjára az imént elmondott logikus indokok alapján, miszerint az
ünnepségeket talán valamivel kevésbé zavaróan lehet majd megtartani. Azzal is egyetért,
hogy ehhez egy örökmécsest pályázzanak meg, mert úgy gondolja, függetlenül attól, hogy a
királyi udvarház történelmi emlékhellyé történő nyilvánítása elutasításra került nekik,
zircieknek ez fontos, és hosszú távon valamikor ezzel foglalkozni kell.
Személy szerint Lingl Zoltán képviselő javaslatát támogatni tudja. Megjegyzi, őt ez a
„gyorsan tegyünk valamit” elgondolás zavarja, mert számára ehhez több idő kell. Tiszteli a
Piller Csaba szobrászművészt és látta az által készített szobrokat, de nem tudja megélni, hogy
azért, mert készített egy műalkotást, akkor azt most mindenképpen helyezzék el a
kialakítandó szabadidő központban. Egyszerűen számára ez most így hirtelen sok. Úgy véli,
ehhez az egészhez gondolatilag, emlékileg is a Lingl Zoltán képviselő javaslata kimeríti
mindazt, amit érdemes beletenni.
Kasper Ágota képviselő emlékeztet arra, ő vetette fel először, hogy valamit kellene tenni az
1956-os 60. évforduló kapcsán. Változatlanul amellett marad, hogy legyen egy szerény
megemlékezés, ami viszont tényleg állandó jelleggel emlékeztet arra, mi történt 60 évvel
ezelőtt. Ugyan Zircen nem voltak olyan fantasztikus nagy események, de akkor is
megmozdultak az itt és a környéken lakók. Tehát, maradjon az örökmécses megoldás. El tudja
fogadni, hogy az emlékmű átkerüljön a túloldalra. Ugyanakkor felmerült benne egyrészt a
királyi udvarház kapcsán, hogy az elutasítás ellenére sem kellene feladni, mert megér annyit,
hogy próbálkozzanak vele. Át lehet írni, meg lehet erősíteni a kérelmet, s be kell megint
nyújtani. Utal arra, miszerint a kistemplom melletti teret I. András térnek hívják, és a ciszterci
rend birtokában lévő Arborétumnak van egy I. András szobra. Véleménye szerint annak a
szobornak az I. András téren lenne a helye. Ha valóban abban gondolkodnak, hogy a teret a
királyi udvarházra és a templomra való tekintettel szeretnék kihasználni, továbbfejleszteni,
akkor azt a szobrot oda kellene tenni, s ez összecseng a városrendezési terv készítőinek
javaslatával.
Nem tudja, hogy készült-e költségvetés, de tudomása szerint a pályázat még él, ugyanis a
pénz elfogyásáig működik, és a kiírás alapján 300.000,- Ft-tól 5 millió forintig terjedhet a
beruházás költsége. Hangsúlyozza, számára sokkal szimpatikusabb megoldás egy örökmécses
elhelyezése.
Ottó Péter polgármester jelzi, az előterjesztésben szerepel az emlékmű áthelyezésének
költségvetése, amely 3.100.000,- Ft + Áfa. Az árajánlat nem tartalmazza a szoboralap
kivitelezését, az út kialakítását, esetleges kertépítési munkákat, a régi kőtömb helyszínre
helyezését.
Elmondja, hogy elakadtak már hónapokkal ezelőtt. Tehát, nem egy gyors ötletről volt szó
– mint ahogy tanácsnok úr említette –, mert az előterjesztésben pár hónapos munka benne
van. Elakadtak az örökmécses fogalmánál, hogyan lehet azt megjeleníteni, ugyanis amikor az
örökmécsesről beszélnek, mindenki számára egyértelmű, miről szól a történet, de még sincs
egy olyan konkrét koncepció a kezükben, amely pályázatképes lenne.
Kérdezi a főépítészi referens véleményét ezzel kapcsolatban. Meg tudják ezt alkotni, vagy
hogyan lehet adott esetben a képviselő úr javaslata mentén továbblépni?
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Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy van többféle örökmécses, s ki kell
választani majd, milyen legyen. Miután az eddigi gondolatmenet egy olyan új szobor
létesítése volt, amibe beintegrálódik a régi emlékkő, ezért egyértelmű volt, hogy az a
szoborbizottság véleményezéséhez kötött. Számára most az a kérdés, ahhoz a megoldáshoz,
hogy áthelyezik a követ és mellé tesznek egy örökmécsest, kell-e a szoborbizottság
véleménye. Ugyanis ez megváltoztathatja annak a kérdését, hogy ki tehet rá és milyen
örökmécsest.
Lingl Zoltán képviselő szeretné arra felhívni a figyelmet az áthelyezés kapcsán, miszerint nem
arról szól a történet, hogy számukra a másik oldalon jobban tetszene, hanem van egy olyan
– akár mérésekkel alátámasztható – ok, ami miatt az emlékművet át kellene helyezni. Nem
tudja, ez mennyit számítana.
Várszegi Bernadett főépítészi referens hangsúlyozza, nyilván, ha a szoborbizottság
véleményéhez kötött, akkor az indokolásban ennek meg kell jelenni. Említi, hogy annak
idején, amikor az emlékkövet elhelyezték az örökségvédelmi hatóságtól az elhelyezésre egy
ideiglenes engedélyt kapott, mivel már akkor is voltak más elképzelések.
Ottó Péter polgármester a főépítészi referenst kérdezi, hogy ennek a pályázatképes
koncepcióját, ami engedélyeztethető, el tudja-e készíteni?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogyha a szoborbizottság véleményére nincs
szükség, akkor el tudja készíteni. Hozzáteszi, amennyiben a szoborbizottság véleményéhez
kötött, akkor a támogatási kérelmet azzal együtt kell benyújtani.
Ottó Péter polgármester abban biztos, hogyha áthelyezésre kerül sor és mellé tesznek egy
örökmécsest, akkor új alkotásnak számít egy régi felhasználásával. Valószínűnek tartja, hogy
kell a bizottság támogató véleménye, de akkor is oda kell tenni egy koncepciót.
Várszegi Bernadett főépítészi referens jelzi, hogy a koncepciót el tudja készíteni.
Horváth László képviselő megjegyzi, el tudja képzelni azt is, hogy a Batthyány-örökmécses
kicsinyített másolata kerül oda a térre. Véleménye szerint nem kell ezen sokat töprengeni.
Személy szerint mindenképpen Lingl Zoltán képviselő javaslatát támogatná.
Ottó Péter polgármester szerint a Batthyány-örökmécses önmagában egy alkotás. Ugyanakkor
arról beszélnek, hogy az emlékkő felhasználásával szeretnének valamit megvalósítani.
Természetesen Lingl Zoltán képviselő javaslatát teszi fel elsőként szavazásra, de attól
függetlenül az előterjesztésben leírt határozati javaslatokat fenntartja.
Horváth László képviselő nem szeretné, ha szavaznának arról, hogy a Piller Csaba
szobrászművész vázlattervei szerinti műalkotást elhelyezzék a Hosszúréten. Hangsúlyozza,
nem érzi annak a súlyát, hogy arról most dönteniük kell.
Ottó Péter polgármester kéri képviselőtársát, hogy fogalmazzon meg ezzel kapcsolatban egy
módosító javaslatot.
Horváth László képviselő javasolja, hogy akkor döntsenek róla, ha a pályázat kapcsán annak
aktualitása lehet.
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Ottó Péter polgármester Horváth László képviselő javaslatát figyelembe véve megfogalmazza
az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Piller Csaba szobrászművész vázlattervei
szerinti műalkotás elhelyezésével kapcsolatban a „Zöld város kialakítása” című pályázat
nyertessége esetén foglal állást amennyiben annak elhelyezésére mód mutatkozik.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Piller Csaba szobrászművész vázlattervei
szerinti műalkotás elhelyezésével kapcsolatban a „Zöld város kialakítása” című pályázat
nyertessége esetén foglal állást amennyiben annak elhelyezésére mód mutatkozik.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Horváth Sándor alpolgármester megérkezik az ülésterembe.

Ottó Péter polgármester Lingl Zoltán képviselő javaslatának megfelelően ismerteti az alábbi
határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirc, I. András téren lévő
1956-os emlékmű áthelyezését a kistemplom déli oldalára oly módon, hogy az emlékmű
örökmécsessel kerüljön kiegészítésre.
2./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
gondoskodjon az áthelyezéshez szükséges koncepció elkészíttetéséről, és szükség esetén a
szoborbizottság, illetve az engedélyező hatóság részére történő eljuttatásáról, valamint az
1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra a pályázat benyújtásáról.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 31.”
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirc, I. András téren lévő
1956-os emlékmű áthelyezését a kistemplom déli oldalára oly módon, hogy az emlékmű
örökmécsessel kerüljön kiegészítésre.
2./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
gondoskodjon az áthelyezéshez szükséges koncepció elkészíttetéséről, és szükség esetén a
szoborbizottság, illetve az engedélyező hatóság részére történő eljuttatásáról, valamint az
1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
„Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra a pályázat benyújtásáról.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 31.

Kasper Ágota képviselő kéri, hogy az I. András szoborral is foglalkozzon a város.
Ottó Péter polgármester nem tudja, hogy a szobor az önkormányzat tulajdonában van-e.
Horváth László képviselő tudomása szerint az önkormányzat tulajdonában van, mert hozzá
kellett járulni. Javasolja ezzel a témával kapcsolatban csatlakozó határozati javaslatként, hogy
az I. András szobrot telepítsék át az I. András térre akár e projekt keretében.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, először derítsék ki, hogy kié a szobor, s át lehet-e
egyáltalán helyezni.
Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Arborétum
területén található I. András szobor tulajdonjogával, a Zirc, I. András térre történő
áthelyezhetőségével kapcsolatos feladatokat végezze el, s erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület számára a 2016. novemberi rendes ülésén.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2016.(IX.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Arborétum
területén található I. András szobor tulajdonjogával, a Zirc, I. András térre történő
áthelyezhetőségével kapcsolatos feladatokat végezze el, s erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület számára a 2016. novemberi rendes ülésén.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. november 17.

22./ Egyéb ügyek
a/ Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő Szolgáltatási
Szerződés jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2016.(IX.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés 1.
mellékleteként csatolt Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő
Szolgáltatási Szerződést.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatási Szerződés aláírására,
illetve a lényegi módosítást nem eredményező technikai módosítások átvezetésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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23./ A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beszámolója a
2015/2016-os tanév munkájáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2015/2016-os tanév
munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

24./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

25./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

26./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a 132/2016.(V.26.) határozattal – „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda
felújítása – kapcsolatos tájékoztatás szerint pályázati támogatásban részesült az
önkormányzat. Kérdezi, összegszerűen ez hogyan alakult?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a támogatásként kért összeget nyerték el. Tehát, a
17.840.111,- Ft-ot, ami az óvoda belső felújításának a célját szolgálja, illetve az
önkormányzat vállalt 3.148.255,- Ft önerőt, így összességében közel 21 millió forintos
beruházást tudnak megvalósítani.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

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

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 20 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

