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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 13-án 18,03 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, Lingl Zoltán, Nemes István, Vörös Kálmán
képviselők (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Kasper Ágota képviselő
Dr. Kovács László képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd jelzi, hogy az
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslata alapján az 5./ napirendi pont címe
„Turisztikai szakember megbízása” címre módosul.

Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, hogy amikor az utcanév táblákkal kapcsolatos
előterjesztést tárgyalták, arról volt szó, a főépítészi referens készít az információs táblák
elhelyezésére egy tervet, amely alapján az ajánlatot pontosítják. Ehhez képest most azt látja,
hogy az ajánlattevő adott egy ajánlatot az elhelyezésre vonatkozóan. Amikor erről beszéltek
említette, miszerint ez olyan értelemben nem annyira fontos, hogy külön ügyet kellene belőle
csinálni. Miután a főépítészi referens ragaszkodott hozzá, ezért elfogadta az indokait.
Kérdezi, akkor ez most keresztülment ezen a szűrőn?
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Várszegi Bernadett főépítészi referens elmondja, az információs táblák kapcsán megnézte,
hogy jelen pillanatban milyen táblák vannak kinn, hány darab tábla elhelyezése lehet indokolt
mind a városi közintézmények, mind a szolgáltatók becsült számát illetően. Hozzáteszi,
egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, hogy a kint lévő KRESZ jellegű táblákkal
kapcsolatban az önkormányzatnak milyen lehetősége van, illetve milyen engedélyt adtak ki
rá.
Horváth László képviselő kérdezi, a táblák tekintetében tett javaslatot?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy darabszámra vonatkozóan tett javaslatot.

Hozzászólás
Horváth László képviselő napirend előtti felszólalásra kér lehetőséget, illetve javasolja, hogy
a 2./ napirendi pontot – Városi címer alkotásáról szóló 1/1990.(XI.12.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata – vegyék le most a napirendről. Indoka, hogy egyrészt az Emberi
Kapcsolatok Bizottság tett hozzá javaslatot, másrészt az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottságnak is voltak javaslatai, harmadrészt e javaslatokból leszűrve és később utánanézve
arra az álláspontra jutott, hogy a címer és a logó szabályozását külön kellene választani. Erre
pedig adjanak időt maguknak, mert ha 26 évig a jelenleg hatályos rendelet jó volt, akkor még
egy hónapot tudnak vele várni.
Javasolja, hogy novemberben beszéljék meg ezt ismét már a bizottsági vélemények
beépítésével.
Ottó Péter polgármester a napirendi pont levételét azért nem javasolná, mert ismerve a
bizottsági döntéseket és javaslatokat úgy gondolja, kerek a történet. Tehát, nem gondolja úgy,
hogy a bizottsági javaslatok ne lehetnének kezelhetők a napirendi pont tárgyalása kapcsán.
Megjegyzi, természetesen a napirend előtti felszólalásra tanácsnok úr megkapja a lehetőséget.

A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő azon javaslatát, hogy a
képviselő-testület a 2./ napirendi pontot ne tárgyalja meg, hanem a novemberi testületi ülésre
kerüljön vissza.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elvetette.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Complett Autószerviz Kft. (8420 Zirc, Deák F. u. 6.) kérelme a Zirc 1356 hrsz-ú ingatlan
területrészének bérletével kapcsolatban
- Zirc egyes közterületein információs táblák elhelyezése

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

4
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
224/2016.(X.13.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 5/1991.(III.28.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Városi címer alkotásáról szóló 1/1990.(XI.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ A városi nagyrendezvények lebonyolításának átgondolása, újabb esemény/ek felvállalása
Előadó: Kasper Teréz Ágota képviselő
4./ A „Civil Támogatási Alap 2017” támogatására kiírandó pályázat előkészítése
Előadó: Németh Gábor Emberi Kapcsolatok Bizottság tagja
5./ Turisztikai szakember megbízása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Zirc, Alkotmány u. 3/A. fszt. 1. szám alatti, 1364/12/A/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
lakás értékesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc város karácsonyi fénydekoráció
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Járda felújítások
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc, Alkotmány u. 1/C. szám 1357/A/4 hrsz alatti Kis-óvoda épület földszinti részében
kiállítási tér és társasházi közös képviseleti iroda kialakítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Egyéb ügyek
a/ Complett Autószerviz Kft. (8420 Zirc, Deák F. u. 6.) kérelme a Zirc 1356 hrsz-ú
ingatlan területrészének bérletével kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc egyes közterületein információs táblák elhelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
12./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

NAPIREND ELŐTT:

Horváth László képviselő elmondja, hogy a tavasz során a képviselő-testület megbízta a
városi honlap tartalmi és szervezési koordinációjával, amit igyekezett a maga lehetőségeinek
keretein belül elvégezni. Augusztus végén küldött egy kör e-mailt, amelyben azt kérte a
hivatal munkatársaitól, hogy a szükséges adattartalmat szíveskedjenek biztosítani és a
fejlesztő cég részére megküldeni. Jelezné, hogy az elmúlt másfél hónapban lassan halad ez a
munka. Ezt azért mondja el, mert közeleg ismét a teljesítési határidő, s félő, hogy úgy járnak,
mint annak idején a logóval, ugyanis addig vacakoltak az elfogadásával, amíg elment az idő.
Most úgy érzi, az adatokkal fognak addig vacakolni, hogy elmegy az idő. A felszólalásának
lényege, hogy jelezze, náluk „pattog a labda”, s szeretné, ha ezt a munkát határidőre realizálni
lehetne, és le lehetne zárni.
Ottó Péter polgármester az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy tanácsnok úrnak részben igaza
van, részben pedig nincs, de nem térne ki arra, hogy miért nincs igaza, mert nem kívánja a
honlap elkészítésével megbízott vállalkozás munkáját semmilyen formában sem kritizálni.
Úgy gondolja, remélhetőleg a végeredmény lesz olyan színvonalú, ami mindenki
megelégedésére szolgál. Hangsúlyozza, a hivatal munkatársai dolgoznak a honlapon, több
egyeztetés is volt, s igazából vannak olyan kérdések, amelyekre nem kapnak választ, s vannak
olyan feladatok, melyeket tőlük függetlenül is végre lehet hajtani, mivel van a városnak egy
üzemelő és a jogszabályi környezetnek megfelelő honlapja, aminek a tartalma nagyrészt
átemelhető az új honlapra. Ehhez a lehetősége adott a vállalkozónak, ugyanis utána
érdeklődött a mostani rendszergazdától és a tőle kapott információ alapján mondja ezt el.
Horváth László képviselő ezt visszautasítja, mert a dolog nem csak arról szól, hogy átemelnek
dolgokat, hanem frissítenek, ugyanis akkor lesz korszerű honlapjuk, hogyha frissítenek.
Ottó Péter polgármester jelzi, a tartalom nagy része aktuális, kellőképpen friss a mostani
honlapon is.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 5/1991.(III.28.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja. A
bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

17/2016.(X.18.) önkormányzati rendelet
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2./ Városi címer alkotásáról szóló 1/1990.(XI.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja, hogy a rendelet-tervezet az alábbiakkal
módosuljon:
- a 4. § (1) bekezdés egészüljön ki egy o/ ponttal, mely szerint a logó engedély nélkül
korlátlanul használható, feltűntetve, hogy Zirc város logója;
- az 5. § (1) és (2) bekezdésből, a 7. §-ból és a 8. §-ból kerüljön ki a logó, csak a címer legyen
engedélyezés tárgya;
- a 7. § (1) bekezdésben a címer használatának elutasítása esetén kifogással a képviselőtestület felé lehet élni.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a fenti módosításokkal
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Ottó Péter polgármester jelzi, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság által megfogalmazott
javaslatokat befogadta, és a módosított rendelet-tervezetet képviselőtársai kézhez kapták.
Észrevétele, hogy a módosított rendelet-tervezet 12. § (2) bekezdésének szövegét a
nyelvhelyesség szabályait figyelembe véve pontosítani kell.
Az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatával kapcsolatban úgy gondolja, hogyha
azt a szabályozást beemelik a rendeletbe, amely a 4. § (1) bekezdés o) pontjára vonatkozik,
mely szerint a logót engedély nélkül korlátlanul használhatja bárki, feltűntetve, hogy Zirc
város logója, akkor azzal, egyébként a településhez köthető megjelenést vesznek ki azon
szabályozás és korlátozás alól, amely vonatkozik a zászlóra, a címerre és a Zirc név
használatára is. Nem tudja, hogy miért kellene a logót ilyen szempontból más megítélés alá
helyezni, mint a város egyéb jelképeit. A 7. § (1) bekezdéséhez megfogalmazott javaslatot
pontosítja, ugyanis nem kifogással, hanem fellebbezéssel lehet élni a polgármester döntését
megtámadva a képviselő-testülethez. Ugyanakkor ezt nem kell a saját rendeletükben
szabályozni, mert a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény eleve szabályozza. Tehát, magasabb rendű jogszabályban ennek lehetősége biztosított
minden olyan esetben, amikor a polgármester átruházott hatáskörben jár el.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kifejti, elolvasta elég sok város címer, név és logó
használati rendeletét. Tulajdonképpen többségükben szabályozva van a logó, sőt, a szlogenek
és egyebek is. Az viszont való igaz, hogy az áttanulmányozott rendeletek többségében
valóban külön van véve a logó, és sokkal lazább engedményeket tesz meg. Úgy gondolja,
nyilván valamilyen szinten ezt is szabályozni kell. Ugyanakkor a logóhoz kapott arculati
kézikönyv maximum zsebkönyvként kezelhető, mert egy tisztességes arculati kézikönyv
ennél sokkal részletesebb és terjedelmesebb. Amennyiben megszületik a városnak – akár a
turisztikai fejlesztés kapcsán – egy tisztességes arculati kézikönyve, ami rendesen
leszabályozza, hogy a logót, mint márkajelvényt mire lehet felhasználni, s milyen feltételek
mellett, akkor valószínű, ezt a rendeletet módosítani kell, s valóban nem szükséges minden
egyes esetben a polgármesterhez fordulni engedélyért.
Ottó Péter polgármester érti ezt a gondolatot, s alapjában véve, hogyha pozitívan állnak
mindenki szándékához, akkor abszolút felesleges a címert, a zászlóhasználatot, a logót vagy
bármit szabályozniuk, mert bíznak benne, hogy senki nem fog azzal visszaélni. Hangsúlyozza,
a szabályozásnak éppen az a lényege, hogy gyakorlatilag ezeket a visszaéléseket tudják
megelőzni, és sajnos ezzel a jogkövető, s alapjában véve is jó szándékú embereket, gazdasági
társaságokat, szervezeteket kényszerítenek egy, egyébként nem bonyolult engedélyezési
procedúrára, mert nem egy bonyolult űrlapot kell kitölteni, csak meg kell jelölni a
felhasználás célját, ami alapján egyértelműen eldönthető, hogy belefér-e az önkormányzat
által megalkotott jelképek felhasználási körébe vagy sem. Függetlenül attól, hogy logóról,
címerről vagy zászlóról beszélnek. Emlékezete szerint e rendelet-módosításnak is az volt az
egyik motiváló gondolata, hogy miután megalkották a logót, ezért a logóhasználat szabályait
is határozzák meg.
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Horváth László képviselő megjegyzi, ezért javasolta, hogy e napirendi pontot vegyék le,
ugyanis utána nézett és valóban a logókérdés más szabályozási körbe esik. Tehát, szerette
volna ezt a vitát elkerülni. Hozzáteszi, a javaslata nem ártó, hanem jobbító szándékú. Nem
azért javasolta, mert ártani szeretne, hanem azért, mert szeretné, hogyha egy normális
szabályozásuk lenne e dologban, s amennyiben 26 év után hozzányúlnak egy rendelethez,
akkor azt ne kelljen pár éven belül megint visszahozni. Hangsúlyozza, másképp vannak
szabályozva a logókérdések. Kérdezi, levédte-e valaki már ezt a logót? Tudomása szerint
nem. Tehát, jelenleg még ott tartanak, hogy akkor lesz a város logója, ha azt levédik. Viszont
ez még nem történt meg.
Továbbra is azt javasolja, nézze át a jegyző a szabályozásokat, próbálják megoldani úgy,
ahogy általában szokás, majd novemberben beszéljenek és szavazzanak róla.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, e rendelet megalkotása is egyféle szempontból a logó
levédését jelenti, mivel egy jogszabályt alkotnak meg, amely mindenki számára hozzáférhető.
Bemutatja, mit értenek Zirc város logóján, s gyakorlatilag a felhasználásának a szabályait
alkotják meg. Tehát, egyfajta védelmet biztosítanak neki.
Sümegi Attila jegyző hozzáteszi, véleménye szerint a rendeleti szabályozás a logót tudja
védeni. Annak levédésére a rendeleten kívül nem kell más.
Horváth László képviselő közbeveti, ezt nem tudja, s nem kíván erről vitatkozni, csak úgy
gondolja, az ilyen dolgokat le kell védeni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő említi, hogy a céges logókat márkavédjegyként
levédetik.
Sümegi Attila jegyző hangsúlyozza, azokat azért védik le, hogy ne tudjon más gazdasági
előnyt kovácsolni valakinek a logójából. Úgy gondolja, az önkormányzati logó tekintetében a
rendeletalkotás éppen elegendő védelmet nyújt arra, hogy más ne tudjon ezzel a jelképpel
visszaélni. Utal arra, hogy tanácsnok úr említette, miszerint újra át kellene nézni a rendelettervezetet és a többi település szabályozásához igazítani. Megjegyzi, elég sok rendeletet
megnéztek ennek kapcsán, s ha lenne valami konkrétum, amit a képviselő-testület
viszontlátna a rendelet-tervezetben, akkor könnyebb lenne az áttekintés.
Horváth László képviselő szerint általában, mint mondta, a nagyobb települések más jelleggel
szabályozzák a logót, és más jelleggel a címert. Ebben a rendelet-tervezetben párhuzamba
állították a címert a logóval.
Sümegi Attila jegyző ezt érti, de ez nem konkrét javaslat.
Horváth László képviselő ezért kérte, hogy vegyék le a napirendről.
Nemes István képviselő úgy gondolja, miután Zirc város neve szerepel a logóban, ezért ne
adjanak szabad lehetőséget a felhasználásra, mivel visszaélésre adhat okot. Hagyják meg azt a
lehetőséget, hogy a polgármester átruházott hatáskörben vagy fellebbezési joggal a képviselőtestület adjon engedélyt, hogy azt csak rendezvények használják. Amennyiben nem
szabályozzák, és bárki szabadon nyomtathatja, akkor a város hírnevét negatívan is
befolyásolhatja.
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Ottó Péter polgármester elmondja, képviselőtársa hozzászólása kapcsán eszébe jutott, hogy
valóban a logóban benne van Zirc neve is, és a névhasználat szabályaival szintén foglalkozik
a rendelet-tervezet. Úgy gondolja, mindenféle szempontból szabályozott a történet.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
rendeletet alkot:

18/2016.(X.18.) önkormányzati rendelet
a zirci jelképek és a Zirc név használatáról

3./ A városi nagyrendezvények lebonyolításának átgondolása, újabb esemény/ek felvállalása
Előadó: Kasper Teréz Ágota képviselő

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerint:
- a képviselő-testület a városi nagyrendezvényekkel kapcsolatosan az előterjesztésben és a
hozzácsatolt mellékletekben foglaltakat megalapozó dokumentumként elfogadja és a
következő években lebonyolítandó rendezvények megszervezésénél, lebonyolításánál
figyelembe veszi;
- a nem önkormányzati nagyrendezvények esetében készítsenek elő egy együttműködési
megállapodás-tervezetet a képviselő-testület decemberi rendes ülésére, melyben
szerepeltetni lehet 3 éves futamidőre a rendezvényekkel kapcsolatos kötelezettségeket,
vállalásokat, illetve az önkormányzati finanszírozás minimális összegét;
- kérjék fel a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB vezetőjét, hogy
készítse el a következő évi Bakonyi Betyárnapok és az intézmény egyéb, turisztikai célt is
szolgáló rendezvényeinek költségtervét, mutassa be az önkormányzati támogatás
szükségletét, s ebből készüljön előterjesztés szintén a decemberi rendes ülésre annak
érdekében, hogy ezt az intézmény következő évi költségvetésében már szerepeltetni tudják.
A bizottság javasolja, hogy a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
2017. évre vonatkozóan állítson össze egy rendezvénynaptárt, melyben minden szervezett,
turisztikai szempontból fontos rendezvény szerepel, s tervezzék meg ennek a következő évi
kommunikációját.
Bizottsági ülésen javaslatként megfogalmazódott, hogy a kiemelt rendezvények közé kerüljön
be a mindenkori bányásznap.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi nagyrendezvényekkel
kapcsolatosan az előterjesztésben és a hozzácsatolt mellékletekben foglaltakat
megalapozó dokumentumként elfogadja és a következő években lebonyolítandó
rendezvények megszervezésénél, lebonyolításánál figyelembe veszi.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a decemberi rendes
ülésre a nem önkormányzati szervezésű városi nagyrendezvények szervezőivel
készítsenek elő egy 3 évre szóló együttműködési megállapodás-tervezetet a rendezvények
megvalósításában a két fél által vállalandó kötelezettségekről, a rendezvények
önkormányzati támogatásáról és terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB vezetőjét, hogy készítse el a 2017. évi Bakonyi
Betyárnapok és az intézmény egyéb, turisztikai célt is szolgáló rendezvényeinek jövő évi
költségtervét, mutassa be azok önkormányzati támogatási szükségletét, s készítsen belőle
előterjesztést a decemberi rendes ülésre annak érdekében, hogy azt az intézmény 2017. évi
költségvetésének tervezésekor figyelembe tudják venni.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB vezetőjét, hogy a 2017. évre tervezett turisztikai
szempontból fontos rendezvényekről - a programcsomagot összefogó névvel - készítsen
rendezvénynaptárt, amelynek minél szélesebb körben történő megismertetése céljából
dolgozzon ki kommunikációs tervet (megjelenés helye, ideje, formája) és ennek
költségvonzatáról készítsen előterjesztést a decemberi rendes ülésre annak érdekében,
hogy azt az intézmény 2017. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe tudják venni.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokat kiegészíti azzal, hogy a határozati javaslat 1./
pontjában felelős a polgármester, 2./ pontjában a jegyző, 3./ és 4./ pontjában az
intézményvezető. Határidő az 1./ pont tekintetében folyamatos, a 2./ - 4./ pontban pedig a
képviselő-testület decemberi rendes ülésére az előterjesztések kiküldésének időpontja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2016.(X.13.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi nagyrendezvényekkel
kapcsolatosan az előterjesztésben és a hozzácsatolt mellékletekben foglaltakat
megalapozó dokumentumként elfogadja és a következő években lebonyolítandó
rendezvények megszervezésénél, lebonyolításánál figyelembe veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a decemberi rendes
ülésre a nem önkormányzati szervezésű városi nagyrendezvények szervezőivel
készítsenek elő egy 3 évre szóló együttműködési megállapodás-tervezetet a rendezvények
megvalósításában a két fél által vállalandó kötelezettségekről, a rendezvények
önkormányzati támogatásáról és terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB vezetőjét, hogy készítse el a 2017. évi Bakonyi
Betyárnapok és az intézmény egyéb, turisztikai célt is szolgáló rendezvényeinek jövő évi
költségtervét, mutassa be azok önkormányzati támogatási szükségletét, s készítsen belőle
előterjesztést a decemberi rendes ülésre annak érdekében, hogy azt az intézmény 2017. évi
költségvetésének tervezésekor figyelembe tudják venni.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB vezetőjét, hogy a 2017. évre tervezett turisztikai
szempontból fontos rendezvényekről – a programcsomagot összefogó névvel – készítsen
rendezvénynaptárt, amelynek minél szélesebb körben történő megismertetése céljából
dolgozzon ki kommunikációs tervet (megjelenés helye, ideje, formája), és annak
költségvonzatáról készítsen előterjesztést a decemberi rendes ülésre annak érdekében,
hogy azt az intézmény 2017. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe tudják venni.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
3./ - 4./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos
2./ - 4./ pont esetében: 2016. december 2.

4./ A „Civil Támogatási Alap 2017” támogatására kiírandó pályázat előkészítése
Előadó: Németh Gábor Emberi Kapcsolatok Bizottság tagja

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alaptevékenységként
a köz szolgálatát végző szervezetekkel – jelen helyzetben a Vöröskereszt, a Katolikus
Karitász és a Polgárőrség – kössön akár 3 évre támogatói szerződést, amelyet az éves
települési költségvetés megállapításakor vizsgáljon felül, és amelyben a támogatási célok és a
támogatott összeg kerüljön pontosan megjelölésre.
A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a pályázati kiírásban a
„Bírálati szempontok b) pontjában a pályázati cél haszna a város közösségének szempontjából
20 pont” legyen.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy az előterjesztő az Emberi Kapcsolatok Bizottság
javaslatát befogadta, így a pályázati kiírást annak megfelelően teszi fel majd szavazásra, majd
ismerteti az alábbi kiegészítő határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2016. decemberi
rendes ülésre készítsen elő egy három évre szóló, az Emberi Kapcsolatok Bizottság által
javasolt szervezetekkel – vöröskereszt, katolikus karitász és a polgárőrség – megkötendő
szerződés-tervezetet, amelyben Zirc Városi Önkormányzat meghatározza a feladataik
ellátásához biztosított anyagi támogatás éves mértékét. Felelős: Sümegi Attila jegyző,
határidő: 2016. december 2.”
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2016.(X.13.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatások
szabályairól szóló 12/2016.(V.3.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a 2017. évben
kiírandó helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására irányuló pályázati
kiírást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2016.(X.13.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2016. decemberi
rendes ülésre készítsen elő egy három évre szóló, az Emberi Kapcsolatok Bizottság által
javasolt szervezetekkel – vöröskereszt, katolikus karitász és a polgárőrség – megkötendő
szerződés-tervezetet, amelyben Zirc Városi Önkormányzat meghatározza a feladataik
ellátásához biztosított anyagi támogatás éves mértékét.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2016. december 2.

5./ Turisztikai szakember megbízása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés
mellékleteként csatolt VONZERŐ 2005 Bt. – Zirc turizmusfejlesztési koncepciójának,
illetve a hozzá szorosan kapcsolódó 1-3 éves akciótervének/stratégiájának elkészítése,
valamint a helyi szintű turisztikai információnyújtás feltételrendszerének feltérképezése
tárgyú – bruttó 1.050.000 forintos ajánlatát, amelynek fedezetét az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének TDM
Finanszírozási Alap működési céltartaléka terhére biztosítja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
vállalkozással a megbízási szerződést aláírja.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 20.

6./ Zirc, Alkotmány u. 3/A. fszt. 1. szám alatti, 1364/12/A/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
lakás értékesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a pályázati kiírásból kerüljön ki a „komfort nélküli” megjelölés.
A bizottság javasolja, hogy a pályázati felhívás rövidített szöveggel kerüljön közzétételre,
hivatkozva a részletes pályázati kiírás elérhetőségére.
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.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatának túl sok jelentőségét nem látja, de úgy gondolja, annak sincs akadálya, hogy
kívánságuknak megfelelően kikerüljön a „komfort nélküli” megjelölés mind a határozati
javaslatból, mind az értékesítési felhívásokból.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Zirc
1364/12/A/1 hrsz-ú, Alkotmány u. 3/A. fszt. 1. ajtó alatti, 35,49 m2 alapterületű lakás
értékesítése érdekében versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független értékbecslő által
megállapított 3.500.000,- Ft kiinduló minimális vételáron a Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletének
megfelelően.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a
versenytárgyalásos pályázati felhívás összeállítására, az eljárás lefolytatására, és az eljárás
nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

7./ Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a lakossági zöldhulladék begyűjtésének időpontja 2016. november 19.
(szombat) legyen.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2017. áprilisi rendes ülésig vizsgálja
felül a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet, a
kerti hulladék égetésének megszüntetésével kapcsolatban.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2017.
áprilisi rendes ülésig vizsgálja felül a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló
önkormányzati rendeletet, a kerti hulladék égetésének megszüntetésével kapcsolatban.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Ottó Péter polgármester a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét kérdezi, hogy a Gazdasági,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt november 19-i időpont nincs túl
későn?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a november 19-i időpont is megfelel a lakossági
zöldhulladék begyűjtésére.
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Ottó Péter polgármester jelzi, hogy ezt a javaslatot befogadja, s ennek megfelelően a
határozati javaslatban is november 19. szerepel.
A Pénzügyi Ellenőrző, illetve az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatával
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a
lakossági zöldhulladék begyűjtésének rendszeresített formája biztosítottá válik Zirc város
területén, a 2017. áprilisi rendes képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a
környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról a kerti hulladék égetésének megszüntetése érdekében.”
Hozzászólás

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy gondolja, egy rendeletet módosítani olyan
értelemben, hogy teljesen szüntessék meg az égetés lehetőségét, akkor lehet, ha rendszeres a
begyűjtés. Tehát, évi kétszeri begyűjtéssel ez nem megoldható.
Ottó Péter polgármester közbeveti, ezért fogalmazott úgy, hogyha megvalósul a rendszeres
lakossági zöldhulladék begyűjtés.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, mi a rendszeres begyűjtés?
Ottó Péter polgármester válasza, hogyha rendszeres időközönként elszállításra kerül a
zöldhulladék.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő véleménye szerint, ha az elszállítás rendszeres és a
jelenlegi formában működik, az akkora terhet fog róni az önkormányzatra, hogy át kell
gondolni annak a lehetőségét, miszerint mégis csak legyen a lakosság felé valami anyagi
vonzata.
Ottó Péter polgármester úgy véli, összetett a kérdés mindenféle szempontból, majd
hozzáteszi, a közszolgáltatónak van olyan elképzelése a következő évre vonatkozóan, hogy
havi rendszerességgel biztosítaná a zöldhulladék begyűjtését és elszállítását. Ezért
fogalmazott úgy a határozati javaslatban, hogy a rendelet-módosításnak akkor van
létjogosultsága, ha a rendszeres begyűjtés feltételei megteremtődnek. Az, hogy évente egy,
illetve két alkalommal gondoskodnak a nagyobb mennyiségű hulladék begyűjtéséről, nem
tekintendő rendszeresnek, mivel nem a megtermelődéssel arányos a begyűjtés intenzitása és
gyakorisága.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 19-én, szombaton ismét
lakossági zöldhulladék begyűjtést szervez Zirc város belterületén. A lakossági
zöldhulladék gyűjtésére az önkormányzat kerti ingatlanonként 2 db 110 literes zsákot
ingyen, további zsákokat 300,- Ft/zsák egységáron előzetesen biztosít a szolgáltatást
végző vállalkozáson keresztül.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zöldhulladék begyűjtésére, szállítására az
IONX Kft. vállalkozás ajánlatát elfogadja, 210.000,- Ft+ÁFA/forduló díjjal.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zöldhulladék kezelés többlet költségét, az
előzetesen értékesített zsákok ára feletti összeget, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének Dologi
kiadások előirányzata terhére biztosítja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
zöldhulladék gyűjtés tényéről, időpontjáról, a gyűjtőzsákok átvételének lehetőségéről, az
elérhető tájékoztatási csatornákon keresztül (képújság, honlap) értesítse a lakosságot.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az 1./ pont szerinti
lakossági zöldhulladék begyűjtés megszervezésére és a szolgáltatás megrendelésére a 2./
pontban nevesített vállalkozástól.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2016. október 20.
5./ pont esetében: 2016. október 20.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2016.(X.13.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a
lakossági zöldhulladék begyűjtésének rendszeresített formája biztosítottá válik Zirc város
területén, a 2017. áprilisi rendes képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a
környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról a kerti hulladék égetésének megszüntetése érdekében.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2017. áprilisi rendes képviselő-testületi ülés
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8./ Zirc város karácsonyi fénydekoráció
Előadó: Ottó Péter polgármester

Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.

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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc város karácsonyi fénydekorációs
munkáira a La Belle Kft. ajánlatát fogadja el, mindösszesen 1.072.200,- Ft + ÁFA
összeggel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkához szükséges összeget az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 5.
mellékletének Dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozástól rendelje meg a munkát.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 25.

9./ Járda felújítások
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja, az első határozati javaslat egészüljön ki
azzal, hogy aszfaltréteges, illetve térköves felújításra vonatkozóan is kérjenek be árajánlatot.
A bizottság javasolja a második határozati javaslat elfogadását, valamint az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatát
befogadja. Az előterjesztés első határozati javaslatának 1./ pontja az alábbiak szerint
módosulna:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének terhére 2.100.000,- Ft keretösszeget biztosít a Bakonybéli utca Malom Kinizsi utcák közötti járdaszakasz aszfaltos, illetve térköves felújítására.”

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2016.(X.13.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének terhére 2.100.000,- Ft keretösszeget biztosít a Bakonybéli utca Malom Kinizsi utcák közötti járdaszakasz aszfaltos, illetve térköves felújítására.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont
szerinti járdaszakasz felújításának megrendelésére. A kivitelező kiválasztására legalább
három vállalkozástól kell árajánlatot bekérni.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. október 21.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2016.(X.13.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének terhére, az érintett ingatlantulajdonosokkal közösen felújítja az
Alkotmány u. 8. Társasház bekötőjárdáját.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban megjelölt járdafelújításra a
Rátóti Útépítő Kft. ajánlatát fogadja el, bruttó 611.243,- Ft bekerülési költséggel. A
felújítás költségéhez a képviselő-testület 300.000,- Ft, a Társasház (Zirc, Alkotmány u. 8.)
311.243,- Ft összeggel járul hozzá.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban
megnevezett vállalkozással a kivitelezői szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pontok esetében: 2016. október 31.

10./ Zirc, Alkotmány u. 1/C. szám 1357/A/4 hrsz alatti Kis-óvoda épület földszinti részében
kiállítási tér és társasházi közös képviseleti iroda kialakítása
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
Vörös Kálmán képviselő utal a határozati javaslat 1./ pontjára, mely szerint elkészíttetik az
EON engedélyes gáztervet. Kérdezi, ez a gázterv összhangban lesz az előző terveikkel is?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy nem lesz összhangban, ugyanis a jelenleg
engedéllyel rendelkező tervdokumentáció szerint az emeleten van a tervezett gázkazán helye.
A mostani terv szerint pedig a földszinten lenne. Tehát, más lesz a helye, a kapacitása és a
mérete.
Vörös Kálmán képviselő elmondja, legkevesebb 16-18 millió forintot kellene az épületre
költeni, majd hozzáteszi, a bizottsági ülésen is azért nem szavazta meg a határozati javaslatot,
mert nem tartja értelmét az EON engedélyes gázterv készítésének. Készíttessenek olyat, ami
az előző tervekhez is kapcsolódik, vagy csak ahhoz kapcsolódik.
Ottó Péter polgármester szerint ezzel az a probléma, hogy gyakorlatilag a gáztervet a
gázfogyasztó helyig kell megtervezni. Rendelkeznek egy tervvel, amely a kisóvoda
épületében mind a földszinten, mind a jelenleg beépítetlen padlástéren lakások kialakítását
szolgálja az ott szükséges gázfogyasztási helyek figyelembevételével. Most arról szól a
történet, hogy a földszinten gondolkodnak a LEGO kiállítás hosszabb távú elhelyezésében,
illetve a gazdasági társaság lakással kapcsolatos feladataihoz szükséges terek kialakításában.
A kettő csak részben van egymással átfedésben. Tehát, olyan terveket nem tudnak
megrendelni, amely mindkét tervhez alkalmas lehet.
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Miután korábbi üléseken olyan döntést fogalmaztak meg, ami arról szólt, hogy hosszabb
távon ebben az épületben szeretnék elhelyezni a LEGO kiállítást, ezért jelen pillanatban arra
összpontosítsanak, hogyan tehetik meg ehhez a szükséges lépéseket. Ahhoz, hogy kivitelezési
munkát lehessen végezni, mindenféleképpen meg kell oldani a gáztervezés feladatát.
Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő nem egészen érti, amit képviselőtársa elmondott, illetve
azt nem érti, mi van mögötte. Úgy gondolja, az elmúlt közel két évben sok-sok millió forintot
fizettek ki mindenféle tervekért, azért, hogyha majd egyszer pályázatot akarnak benyújtani,
akkor legyen kész tervük. Nyilván ezt a pénzt is, ha lehetséges, pályázatból szeretnék
előteremteni. Tudja, nem nagy ügy egy LEGO kiállítás, de ebben az országban jelenleg ilyen
nincsen. Példaként említi Csehországot, ahol Prágának nem probléma, hogy az ország
egyetlen LEGO kiállítását megszervezze, mert nyilván van rá igény. Megjegyzi, hogy
szeptemberben – amikor még se reklám, se hirdetés, semmi nem volt – 700 jegy kelt el. Azt
megnézné, hogy a többi múzeumhoz viszonyítva ennek milyen keletje van úgy, hogy igazából
még nem tudott róla senki. Már nagyon sokan jöttek csak azért Zircre, hogy megnézzék ezt a
kiállítást. Nem kívánja misztifikálni ezt a dolgot, de azt gondolja, ebben hosszú távon van
fantázia, s egy olyan igényes turisztikai attrakciót lehet megfelelő helyen teremteni ebből, ami
talán előrelendítené egy kicsit a város látogatottságát. Említi, hogy a klub is átalakult
egyesületté, s így pályázni tudnak. Hangsúlyozza, jómaga sem látja azt a 16 vagy 28 millió
forintot, de ha kijelöltek egy vágányt, amin el akarnak indulni, s nem tudnak jobb helyet
biztosítani, amit kevesebből lehetne nyújtani, akkor maradni kellene ezen a vonalon. Azt is
tudomásul kell venni, hogy az ideiglenes kiállítás bemelegítőnek jó volt a padláson, de hosszú
távon nem lesz elegendő.
Nemes István képviselő úgy gondolja, valóban pozitív dolog, hogy a városban van egy ilyen
kiállítás. Ugyanakkor szeretné az önkormányzat és az egyesület között megkötendő
szerződésben rögzíteni, hogy azt a LEGO mennyiséget, amit ők ki fognak állítani abban a
helyiségben, amire az önkormányzat a város pénzét elkölti, akár egy 10 éves fenntartással
biztosítja. Tehát, legyen egy szerződésük, hogy azt a város rendelkezésére bocsátja, ha már
egyszer ráköltenek ennyi pénzt.
Lingl Zoltán képviselő ezzel vitatkozna, mert bizottsági ülésen alpolgármester úr nagyon jól
megfogalmazta, miszerint azt kellene eldönteni, hogy az épületet fel akarják-e újítani. Ha
eldöntötték, hogy felújítják, akkor ahhoz valóban kellenek ezek a tervek. Az egy kellemes
hozadék, hogy már tartalommal is meg tudnák tölteni. Igazából nem szaladna ennyire előre,
ugyanis jelen pillanatban arról van szó, hogy két engedélyes tervet készíttessenek el. Ha már
olyan állapotban lesz az épület, hogy oda be lehet egy ekkora kiállítást szervezni, akkor
létjogosultságát érzi annak, amit képviselőtársa felvetett.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, akkor látja létjogosultságát a képviselőtársa által
felvetetteknek, ha a képviselő-testület meghozza azt a döntést, hogy forrást tud biztosítani és
erre a célra vállalják az épület átalakítását. Tehát, akkor lesz az a történelmi pillanat, amikor
minden ezzel kapcsolatos későbbi üzemeltetési feltételt szerződésben kell rögzíteni, hogy
mindenki számára egyértelműek legyenek a kötelezettségek és a jogok; s valóban csak olyan
konstrukcióban vegyen részt az önkormányzat, ami hosszú távon mindenki számára
kiszámítható feltételek közötti működtetést tesz lehetővé.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
235/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Zirc 1357/A/4 hrsz
alatti „Kis Óvoda” épületben a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület állandó
kiállításának és játszóházának, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
társasházi közös képviseleti ügyfélszolgálatának elhelyezéséhez szükséges épület
átalakítási, felújítási munkák keretében elvégzendő EON engedélyes gázterv elkészítésére
a KATARCH Bt. Zirc, Kálvária u. 17. szám alatti tervező ajánlatát elfogadja, bruttó
79.000,- Ft összegben.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban meghatározott kiállítási tér és társasházi közös képviseleti iroda kialakításhoz
szükséges elektromos hálózat kiviteli tervének elkészítésére kérjen be legalább három
vállalkozástól árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatadótól rendelje meg a tervezési
munkát.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített vállalkozástól az EON engedélyezési gáztervek elkészítését
megrendelje.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a kiállítási tér
és társasházi közös képviseleti iroda kialakítás költségeit a 2017. évi költségvetés
tervezésekor vegyék figyelembe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pontok esetében: 2016. október 31.
4./ pont esetében: 2017. évi költségvetés tervezése

11./ Egyéb ügyek
a/ Complett Autószerviz Kft. (8420 Zirc, Deák F. u. 6.) kérelme a Zirc 1356 hrsz-ú
ingatlan területrészének bérletével kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
236/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Complett
Autószerviz Kft-vel (8420 Zirc, Deák F. u. 6. szám) a zirci 1356 helyrajzi számú, 991
m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 230 m2 területére az
Önkormányzat bérleti szerződést kössön az előterjesztés mellékletének megfelelően.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az előterjesztés 1.
számú mellékleteként csatolt szerződés megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 1.

b/ Zirc egyes közterületein információs táblák elhelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester elmondja, az előző képviselő-testületi ülésen a megbízott
vállalkozástól kértek ajánlatot az útbaigazító, illetve információs táblákra vonatkozóan. Az
előterjesztést nem tudták tárgyalni a bizottságok, mivel elég későn jutottak hozzá az
ajánlathoz.
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, ezek bővíthetők, vagy módosíthatók lesznek,
ha a későbbiekben a gyakorlat úgy hozza, hogy esetleg más táblára még pluszban szükség
lenne?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza szerint nem. Utal arra, hogy már az ülés elején
elmondta, a szolgáltatók száma becsülhető jelen pillanatban a kint lévő táblák alapján.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő hozzáteszi, arról szintén beszéltek, hogy esetleg
valahol, központi helyen lehet elhelyezni még egy szélesebb körű táblarendszert.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a Rákóczi térre négy információs táblát határoztak
meg.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, ehhez kapcsolódóan lesz-e valamifajta
táblarendelet, vagy az, amit a közútkezelővel beszéltek, egy tiszta helyzet, és nem kell ezzel
foglalkozniuk?
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Ugyanis felmerült, hogy ezt és a többit is szabályozni kellene, mert akkor ebbe a rendszerbe
hogyan illeszkednek majd az egyéb táblarendszerek. Tehát, a szabálytalanul kitett táblák
ugyancsak rendbe lesznek-e most téve?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy a kint lévő KRESZ jellegű táblákkal
kapcsolatban mindenképpen szükség lesz a hirdető-berendezések és hirdetmények
elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására, ugyanis jelenleg arra nem terjed
ki.

Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
237/2016.(X.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi tér 82-es számú főút
környezetében, valamint a város északi és déli bevezető szakaszai mentén összesen 7 db
információs tábla elhelyezését határozza el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban nevesített munkát a Plaket Kft-től (székhely: 9027 Győr, Budai u. 8.)
pótmunkaként rendelje meg.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az
információs táblákon történő megjelenés díjával és a KRESZ jellegű információs
táblákkal kapcsolatos rendeletek módosításának előkészítését végezze el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 2.
3./ pont esetében: 2016. decemberi rendes képviselő-testületi ülés

12./ 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

14./ 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 05 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

