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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 17-én 18,00 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán,
Nemes István, Vörös Kálmán képviselők (9 fő)

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ vezetője
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár
országgyűlési képviselő

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd jelzi, hogy az „Egyéb
ügyek” között szereplő „Helyi járati autóbusz menetrend módosítása, BEDECO Kft. kérelme”
című előterjesztést visszavonja tekintettel a BEDECO Kft. ma érkezett levelére, amely a
járatbővítés indokaként megjelölt második műszak bevezetésével kapcsolatos problémákra
vonatkozik. Javasolják, hogy a járatbővítést napolják el, és remélhetőleg arra később sor
kerülhet.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság egyhangú szavazással javasolja a „20./ Zsidó temetővel kapcsolatos kérelem” és a
„22./ HAKT Projekt Kft. ingatlanvásárlási kérelme” napirendi pontok levételét, melynek
indoka, hogy mindkettő elidegeníthetetlen vagyonról szól.
További javaslatuk, hogy „6./ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
és „7./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
napirendi pontok a „Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek” közül kerüljenek
át az „Önkormányzati rendeletek alkotása” kategóriába. Miután rendelet felülvizsgálatról van
szó, ezért ez a bizottság állásfoglalása.
Javasolják még, hogy a „Zirc I. András szoborral kapcsolatos tájékoztatás” című előterjesztés
kerüljön be a „Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek” közé.
Ottó Péter polgármester kéri jegyző úr véleményét a 6./ és 7./ napirendi pontok rendeletek
közé történő áthelyezésével kapcsolatban.
Sümegi Attila jegyző véleménye szerint rendeletalkotást konkrétan a napirendi pont nem
tartalmaz.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, olyan kötelező előterjesztésekről van szó, amelyeket
minden évben meg kell tárgyalniuk. Rendelet-módosítást nem javasol az előterjesztés. Tehát,
erre vonatkozó határozati javaslat van mindkettőben.
Horváth László képviselő felveti, amennyiben a napirendi pont tárgyalása során valaki
javaslatot tesz a rendelet módosítására, akkor mi történik?
Sümegi Attila jegyző válasza szerint a következő képviselő-testületi ülésre tud bekerülni a
rendelet-tervezet, amit összeállít a hivatal, mivel az adott napirendi pont tárgyalásakor nem
elképzelhető, hogy egy komplett rendelet-módosítást ad-hoc el lehessen készíteni.
Horváth László képviselő szerint ez kétségkívül igaz, de miután díjtételekről van szó, ezért
egy egyszerű módosítást el lehet végezni. Az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
javaslatát továbbra is fenntartja.
Ottó Péter polgármester a 20./ és 22./ napirendi pontok napirendről történő levételét személy
szerint nem támogatja tekintettel arra, hogy mindkét kérelem ingatlanvásárlásra vonatkozik.
Az igaz, hogy a vásárlási szándék elidegeníthetetlen vagyonelemre vonatkozik, viszont
ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a képviselő-testületnek van egyedül döntési jogosultsága,
és adott esetben rendelet-módosítással akár az értékesítésnek is zöld utat lehetne adni. Tehát,
mindenféleképpen javasolja, hogy tárgyalja meg a képviselő-testület ezt a két napirendi
pontot, és az előterjesztésben meghatározott módon jómaga sem támogatja az ingatlanok
értékesítését, de jó lenne, ha erről képviselő-testületi határozat születne.
A „Zirc I. András szoborral kapcsolatos tájékoztatás” című előterjesztés döntést igénylő
ügyként történő tárgyalását támogatni tudja. A bizottság ezen javaslatát előterjesztőként
befogadja, és 30./ napirendi pontként tárgyalnák.
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A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság azon
javaslatát, mely szerint „6./ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
és „7./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
napirendi pontok a „Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek” közül kerüljenek
át az „Önkormányzati rendeletek alkotása” tárgykörbe.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot
elvetette.

A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság azon
javaslatát, mely szerint a „20./ Zsidó temetővel kapcsolatos kérelem” és a „22./ HAKT
Projekt Kft. ingatlanvásárlási kérelme” napirendi pontok kerüljenek le a napirendről.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elvetette.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
244/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjmértékek felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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5./ A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 12/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2017. évi szolgáltatási díjai
Előadó: Sümegi Attila jegyző
9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés
jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázat kiírás mellőzésével kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 32. számú
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 33. számú
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Megbízás belső ellenőrzési feladatellátásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Bankszámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez szükséges döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ A Központi Címregiszter előírásai alapján az utcanévvel nem rendelkező közterületek
elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

6

19./ Tanuszoda további üzemeltetésének kérdései
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Zsidó temetővel kapcsolatos kérelem
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ 11-es számú Győr-Veszprém vasútvonal járműcsere támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ HAKT Projekt Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Közvilágítás aktív elem karbantartási szerződése
Előadó: Ottó Péter polgármester
24./ Mészely Attila Zirc 0215/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó csere kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
25./ Zirc, Rákóczi téri jégpálya telepítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
26./ Helyi járati közlekedés önkormányzati működtetési lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester
27./ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
28./ A Zirc 1893/1 hrsz-ú „rét” művelési ágú ingatlan bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
29./ Városüzemeltetési feladatok 2017. évi koncepcionális szintű áttekintése (utak, hidak,
átereszek és intézmények felújítási munkái)
Előadó: Ottó Péter polgármester
30./ Zirc I. András szoborral kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
31./ Egyéb ügyek
a/ A Központi Orvosi Ügyelet feladatainak ellátását 2017-2019. időszakban végző
vállalkozás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatás,
valamint a javított ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
32./ Tájékoztató a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F”
épület vizesblokk felújítási munkáiról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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33./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
34./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
35./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
36./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

Ottó Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt örömteli kötelezettségének eleget
téve elmondja, az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület az elmúlt időszakban a
médiákban, a helyi csatornákon elérhető módon közzétett egy felhívást, melynek az volt a
célja, hogy a kárpátaljai testvértelepülés, Dercen gyermekei számára próbálják
felajánlásokkal, ajándékokkal színesebbé tenni az előttük álló ünnepeket. Az egyesület titkára
arról tájékoztatta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén résztvevőket, hogy igen nagy sikerű
volt ez az akció. Becslésük szerint közel 3 tonna felajánlás érkezett, melynek nagy része ruha
jellegű, de nagyon sok a játék, a könyv, a füzet, videó kazetta. Ezek kiszállításáról egy zirci
vállalkozó felajánlásának megfelelően tudnak a hétvégén gondoskodni. Ezúton is köszönetet
mond mindazoknak, akik felajánlásukkal hozzájárultak ehhez a nemes kezdeményezéshez. Az
egyesületnek azért, hogy elindította ezt a kezdeményezést és természetesen mindenkinek, aki
ennek a lebonyolításában bármilyen formában közreműködött.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjmértékek felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását azzal, hogy a
javasolt összegekhez képest az urnás sírhely díjtétele maradjon, viszont a koporsós sírhelyek
díjtétele ugyanúgy 40 %-kal emelkedjen, mint az urnás sírhelyeké.
Emberi Kapcsolatok Bizottság a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntését támogatja.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Ottó Péter polgármester a bizottsági üléseken elhangzott véleményeket figyelembe véve a
javaslatokat befogadja. Tehát, egyetért azzal, hogy mind az urnás, mind a koporsós temetés
esetében azonos mértékű díjemelésre kerüljön sor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által
javasolt mérték figyelembevételével.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő a tisztánlátás kedvéért elmondja, hogy az emelt díjtételek az egyes
urnás sírhely esetében bruttó 8.890,- Ft, ami 25 évre szól. Tehát, az éves bérleti díj 353,- Ft.
Az egyes koporsós sírhely esetében bruttó 14.224,- Ft 25 évre. Ebben az esetben az éves díj
568,- Ft. Lehet, hogy soknak hangzik a 40 %, de ezek a díjtételek a temetőt gondozó
gazdasági társaság adatai szerint még messze elmaradnak a környékbeli díjtételektől.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

19/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
245/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Város Településszerkezeti tervét és
mellékletét képező műszaki leírást elfogadó 49/2005.(III.21.) határozatával jóváhagyott
településszerkezeti tervét módosítja és a műszaki leírást kiegészíti az alábbiak szerint:
1. Az Alkotmány utca és a Cuha patak közti teleksávban a Vk központi vegyes és Ks
különleges sportterületek (az 1893/2 hrsz intézményi telek kivételével) egységesen Ksr
különleges sport és rendezvény területre módosulnak.
2. Az Alkotmány utca mellé tervezett parkoló terület, valamint az 1895 hrsz közút
folytatását jelentő közlekedési és közmű terület Z zöldterületre módosul.
3. A műszaki leírást a határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv módosítása
leírás, a településszerkezeti tervét módosítja a 2. melléklet „Településszerkezeti terv,
fedvényterv – 2016” című tervlap szerint.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

20/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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21/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelet
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló
8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
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, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
246/2016.(XI.17.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
181 011 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
181 011 ezer forint működési költségvetési kiadással,
0 ezer forint működési egyenleggel,
1 892 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2 392 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 892 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 183 403 ezer forint bevételi és kiadási
főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a
működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
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2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2016.(I.28.) határozatát.
4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően
beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2016. november 17.

b/ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

22/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról

5./ A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés mindkét
rendelet-tervezetének és a határozati javaslat elfogadását.
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A bizottság nem javasolja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban vezetői pótlék
megállapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A bizottság javasolja a határozati javaslat 1./ és 2./ pontjának elfogadását.
A bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 3./ és 4./ pontjának
elfogadását.
A bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslathoz:
„A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés elkészítésénél az
önkormányzati intézményeknél dolgozók 20 %-os bérfejlesztési lehetőségeit vegye
figyelembe.”
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az előterjesztés mindkét rendelet-tervezetének
elfogadását.
A bizottság javasolja a határozati javaslat 3./ és 4./ pontjának alábbiak szerinti módosítását:
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és intézményeinél, valamint a társulások által fenntartott intézményeknél, valamint
gazdasági társaságánál azon foglalkoztatottak legfeljebb 20 %-os béremelését – az 1.
pontban meghatározott elvek alapján - 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.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és – a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal kivételével – a költségvetési szerveinél,
valamint a társulások által fenntartott intézményeknél, 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.
A bizottság javasolja a határozati javaslat 1./, 2./ és 5./ pontjának elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő kéri, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban vezetői pótlék
megállapításáról szóló rendelet-tervezetről és a határozati javaslat egyes pontjairól úgy
szavazzanak – ahogy bizottsági ülésen is történt –, hogy polgármester úr először a dolgozók
szempontjából a legkedvezőbb változatot tegye fel szavazásra.
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Vörös Kálmán képviselő megjegyzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által nem
támogatott vezetői pótlék megállapításáról szóló rendelet-tervezet tulajdonképpen 4 főt érint.
Úgy gondolja, ezt a rendelet-tervezetet támogatni kellene.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a bizottsági javaslatok nincsenek túl messze az eredeti
határozati javaslattól, mivel a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott javaslat is
arról szól, hogy a 2017. évi költségvetés elkészítésénél a jegyző vegye figyelembe a 20 %-os
bérfejlesztés lehetőségét. Az előerjesztés határozati javaslatának 3./ és 4./ pontja a 2017. évi
költségvetési lehetőségek függvényében ugyanezt a 20 %-os emelést irányozza elő. A
határozat végrehajtási határideje 2017. február 28. Tehát, a saját megközelítéséből erről a
kérdésről mindenképpen a költségvetési rendelet megalkotása során tud a képviselő-testület
egyértelműen döntést hozni abban az esetben, ha ennek a fedezete biztosítható a költségvetési
rendelet tervezetében.
Kéri képviselőtársait, gondolják végig, hogy a javaslatok miről szólnak, van-e eltérés az
eredeti határozati javaslathoz képest a bizottság által megfogalmazott javaslatban. Az Emberi
Kapcsolatok Bizottság által megfogalmazott javaslattal – mely szerint a határozati javaslat 3./
és 4./ pontjából az utolsó mondat maradjon ki – egyetért, azt előterjesztőként be tudja fogadni.
Utal arra, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság tárgyalta érdemben utoljára az előterjesztést.
Tehát, a bizottság javaslata tekinthető a legutolsó javaslatnak, ezért először arról szavaznának.
Amennyiben a képviselő-testület az alapján egyben nem fogadja el a határozati javaslatot,
akkor szétszedik Lingl Zoltán képviselő javaslatának megfelelően.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

23/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással
rendeletet alkot:

24/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban vezetői pótlék megállapításáról
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
247/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott azon köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalók részére,
akiknek az illetménye, személyi alapbére nem haladja meg 2017. évben a minimálbér,
illetve a garantált bérminimum összegét, akkor
- a középfokú végzettségűek esetében a 2016. évben hatályos – 129.000,- Ft – garantált
bérminimumhoz számított 20 %-os illetmény, személyi alapbéremelést, és
- az alapfokú végzettségűek esetében a 2016. évben hatályos – 111.000,- Ft –
minimálbérhez számított 20 %-os illetmény, személyi alapbéremelést
biztosít a 2017. évi költségvetésében.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott azon munkavállalók részére, akiknek személyi alapbére meghaladja a
2017. évi minimálbér vagy garantált bérminimum összegét – a köztisztviselőkhöz és
közszolgálati ügykezelőkhöz hasonlóan – 20 %-os személyi béremelést biztosít a 2017.
évi költségvetésében.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és intézményeinél, valamint a társulások által fenntartott intézményeknél, valamint
gazdasági társaságánál azon foglalkoztatottak legfeljebb 20 %-os béremelését – az 1./
pontban meghatározott elvek alapján – 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.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Önkormányzatnál
és – a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal kivételével – a költségvetési szerveinél,
valamint a társulások által fenntartott intézményeknél, 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.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ - 4./ pontban foglaltak
figyelembevételével készítse el és terjessze a képviselő-testület elé az önkormányzat 2017.
évi költségvetését.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pont esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2017. február 28.
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6./ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 12/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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, mint az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke kéri, hogy
miután a bizottság egyhangúlag szavazta meg a napirendi ponttal kapcsolatban általa
ismertetett javaslatot, ezért a képviselő-testület forduljon a kormányhivatalhoz és kérjen
törvényességi felülvizsgálatot, hogy az előterjesztést jó helyen tárgyalják-e.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint tekintettel arra, hogy az előterjesztéseket
meghívóval együtt és a jegyzőkönyvet is meg kell küldeni a kormányhivatalnak, ezért minden
esetben megtörténik a kontroll a testületi ülések napirendjeivel és az előterjesztésekkel
kapcsolatban.
Horváth László képviselő közbeveti, hogy ügyrendi javaslata volt. Tehát, arról – véleménye
szerint – vita nélkül szavaznak.
Sümegi Attila jegyző ezzel kapcsolatban tájékoztatásként elmondja, hogy több éve végzik ezt
a felülvizsgálatot ugyanebben a formában, s több éve ugyanígy, ugyanezen a helyen tárgyalta
a képviselő-testület ezeket a döntéseket, és semmiféle törvényességi észrevétel ezzel
kapcsolatban nem volt.
Horváth László képviselő nem kíván erről vitát nyitni, ügyrendi javaslat volt, a bizottság
egyhangúlag döntött, s úgy érzi neki, mint bizottsági elnöknek kötelessége, hogy ezt felvesse.
Jelzi, ugyanez a javaslata a következő napirendi ponttal kapcsolatban is.

A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László, az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság elnöke azon ügyrendi javaslatát, mely szerint „A lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2015.(III.13.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata” és „A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata” című napirendi pontok ilyen formában történő
tárgyalásával kapcsolatban keressék meg a kormányhivatalt, és kérjenek állásfoglalást azok
jogszerű voltával kapcsolatban.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
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Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta a javaslatot, ezért
kéri jegyző urat, ennek szellemében szíveskedjen eljárni.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérleti díját 2017. évre vonatkozóan nem emeli.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

7./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
249/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló
30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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8./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2017. évi szolgáltatási díjai
Előadó: Sümegi Attila jegyző

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.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
250/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltató – Kis-Jakab Dezső e.v. –
javaslatával egyetértésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjait nem módosítja
2017. január 1-jétől, a 2016 évi díjak maradnak érvényben.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2017. január 1.

9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés
jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
251/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezetével kötendő Ellátási Szerződést az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ellátási Szerződés aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal

10./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
252/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 2. mellékletét képező
körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy a Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.,
8420 Zirc, Köztársaság u. 3.) felvételi körzete Zirc város teljes közigazgatási területe.
2./ Közli, hogy a Zirc városában lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi (feladatellátás helye
szerinti) bontásban a következő:
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
HH tanuló: 4 fő
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8420 Zirc, Köztársaság u. 3.
HH tanuló: 0 fő
3./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal
Oktatási és Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 30.
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11./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázat kiírás mellőzésével kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Kovács László képviselő elmondja, azért nem támogatta bizottsági ülésen ebben a
formában a napirendi pontot, mert a pályáztatási rendszert jónak tartja. Az, hogy pályáztatnak
egy vezetői állást, nem jelenti azt, hogy az addigi vezető munkájával elégedetlenek. Csupán
lehetőséget biztosítanak arra, hogy esetleg változás történjen. A maga részéről a pályáztatást
támogatná.
Horváth László képviselő jelzi, hogy az előterjesztésre nemmel fog szavazni, s azért, mert a
rendszer ellen így kíván tiltakozni. Tehát, nem a személy ellen van kifogása – azzal teljes
mértékben egyetért –, hanem az ilyen fajta gyakorlat bevezetésével. Úgy gondolja, miközben
az önkormányzat számára a hatóságok előírják a kötelező pályáztatás lefolytatását, akkor nem
lehet kivételeket tenni. Tehát, ha borítanak egy rendszert, akkor borítják az egészet is.
Véleménye szerint nem helyes, ha egy ilyen gyakorlat veszi kezdetét.
Nemes István képviselő reményei szerint Balázsné Györek Zsuzsanna nem csak a pályázatot
fogja elnyerni, ugyanis maximálisan élvezi a kollégái támogatását, amit valamilyen szinten
pozitívan kellene mérlegelniük. Tehát, egy olyan állásra pályázik, ahol mögötte áll a
tantestület, és teljes mértékben támogatja.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, a jogszabályi környezet lehetővé teszi ezt az eljárásmódot
abban az esetben, hogyha a második ciklusról van szó. Minden további esetében kötelező
kiírni az intézményvezetői pályázatot. Úgy gondolja, az intézmények folyamatos
működtetéséhez és a kiszámíthatósághoz hozzátartozik e lehetőség biztosítása. Tehát, jómaga
ebben semmi kivetnivalót nem lát és nem érti tanácsnok úr rendszer elleni tiltakozását a
„nem” szavazatával.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő szintén nemmel fog szavazni, s nem a jelenlegi
igazgató ellen, mert azzal tisztában van, hogy a tantestület mögötte áll és az iskola jó irányba
halad, de részben személyes érintetés okán is úgy gondolja, azok a szép dolgok, amiket
polgármester úr említett – a folytonosság és a kiszámíthatóság – néhány évvel ezelőtt is
megvoltak, csak akkor más okból kellett a pályázatokat elég gyalázatos módon lefuttatni.
Ugyancsak elvi problémái vannak ezzel a kérdéssel.
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Ottó Péter polgármester úgy véli, egy konkrét kérdéssel kapcsolatban keresték meg az
önkormányzatot, s nem egy általános állásfoglalás kérése tárgyában. Igazából arra kéri
képviselőtársait, a konkrét kérdésre koncentráljanak, ami arról szól, hogy alkalmasnak tartjáke a jelenlegi intézményvezetőt a feladat további ellátására. Véleménye szerint alkalmasnak
tartják, így ennek megfelelően fog a határozati javaslattal kapcsolatban állást foglalni.
Dr. Kovács László képviselő szerint az előterjesztés nem arról szól, hogy a jelenlegi
intézményvezető alkalmas vagy sem, hanem, hogy pályázatot írjanak ki vagy sem.
Pályáztatással történjen a következő ötéves ciklus vagy pályáztatás nélkül. Nem az
alkalmasságát vitatják, mert úgy véli, azt nem is hivatottak megítélni. Annak megítélésében a
tantestület, illetve a szakma hivatott. Tudomása szerint a tantestület bizalmát élvezi.
Hangsúlyozza, nem az igazgató asszony megítélése van terítéken, hanem, hogy egy
pályáztatási rendszert megszüntessenek. Tehát, azt mondják, hogy nem, élve a jogszabály adta
lehetőséggel. Megjegyzi, nem tudja, miért adott a jogszabály ilyenre lehetőséget.
Lingl Zoltán képviselő jelzi, néhány dologra szeretne rávilágítani. Úgy gondolja, az
intézményvezetői kinevezéseknél ez az egyetlenegy pillanat – az első ciklus utáni –, amikor a
nevelőtestület véleményét kötelező figyelembe venni. Tehát, arról szól a történet, hogyha a
nevelőtestület és a fenntartó támogatja, akkor a jelenlegi intézményvezető megbízható.
Amennyiben a jelenlegi igazgatónak a második ciklusa lenne, és a harmadikra kiírnák a
pályázatot, akkor úgyis megbízható, hogyha a nevelőtestülettől egyetlen támogató szavazatot
sem kap, és ez minden további esetben igaz. Hangsúlyozza, az első ciklus után ad a
jogszabály arra lehetőséget, hogy a fenntartó és a nevelőtestület egyetértésével történhet az
ismételt megbízás. Ez az egyetlenegy eset, amikor a nevelőtestület véleménye legtöbbet vet a
latba. A képviselő-testület most véleményt nyilvánít arról, hogy a jelenlegi igazgatót a
továbbiakban is alkalmasnak tartja a feladatra.
Dr. Kovács László képviselő szerint nem erről nyilvánítanak véleményt.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztés határozati javaslatának 2./ pontjára, mely szerint
a képviselő-testület a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására Balázsné Györek Zsuzsanna
jelenlegi igazgatót továbbra is alkalmasnak tartja. Véleménye szerint ez a határozati javaslat
lényege.
Dr. Kovács László képviselő javasolja, hogy szavazzanak külön a határozati javaslat 1./ és 2./
pontjáról.

Ottó Péter polgármester véleménye szerint az ügyrendi javaslatot illetően ez úgy képzelhető
el, hogy a határozati javaslat 1./ és 3./ pontja, illetve 2./ és 3./ pontja alkot egy-egy határozati
javaslatot.
Dr. Kovács László képviselő ügyrendi javaslatának megfelelően az alábbiak szerint
fogalmazza meg az első határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázat kiírásának
mellőzésével egyetért.
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2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete igazgatójának történő megküldésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 21.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
253/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázat kiírásának
mellőzésével egyetért.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete igazgatójának történő megküldésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 21.

Ottó Péter polgármester ugyancsak az ügyrendi javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint
fogalmazza meg a második határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására
Balázsné Györek Zsuzsanna jelenlegi igazgatót továbbra is alkalmasnak tartja.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete igazgatójának történő megküldésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 21.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
254/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására
Balázsné Györek Zsuzsanna jelenlegi igazgatót továbbra is alkalmasnak tartja.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete igazgatójának történő megküldésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 21.

12./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 32. számú
módosítása
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, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
255/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2016. október 26-i
ülésén jóváhagyott – a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás 32.
számú módosítása okiratot, valamint az ez alapján – az előterjesztés 1. és 2. mellékletének
megfelelően – elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./- 2./ pontok esetében: azonnal
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13./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 33. számú
módosítása
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, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
256/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2016. október 26-i
ülésén jóváhagyott – a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás 33.
számú módosítása okiratot, valamint az ez alapján – az előterjesztés 1. és 2. mellékletének
megfelelően – elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./- 2./ pontok esetében: azonnal

14./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést a módosításokkal együtt tárgyalásra
alkalmasnak tartja.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal a testületi ülés előtt kézhez kapott alapító okiratra, melyben nem
találta a vendégétkeztetést. Kérdezi, azt nem kellene valahol megjeleníteni az alapító
okiratban? Ugyanis elég jelentős jelen pillanatban, és a szabad kapacitásainak terhére végzi
ezt a konyha.
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Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy technikai kormányzati funkción futtatják ezt a dolgot,
s azt nem kell szerepeltetni az alapító okiratban.
Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
257/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (3) bekezdésében, illetve 94. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján 2017. január 1. napjával a Zirci Járás Önkormányzati
Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ család- és
gyermekjóléti központ, illetve család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységeit az
ellátandó közfeladatokkal átveszi, a közfeladat ellátással érintett közalkalmazottakkal
együtt.
2./ A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy az intézményegység és az általa
ellátott közfeladatok, valamint a közalkalmazottak, illetve a közfeladat ellátásához
szükséges ingó vagyontárgyak átadásával-átvételével kapcsolatos megállapodást a Zirci
Járás Önkormányzati Társulással kösse meg.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2. / pont esetében: 2016. november 25.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
258/2016.(XI.17.) határozata
a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ alapításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, valamint 8/A. §-ában foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak
megfelelően – költségvetési szervből történő kiválás címen – a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ alapító okiratát – VP01-Ö/0433-1/2016 okirat számú – 2017. január
1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat, valamint az alapító
okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatosan felmerülő egyéb
okiratok aláírására.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásban
történő átvezetés céljából nyújtsa be.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratokban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 25.
4./ pont esetében: 2016. november 25.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
259/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évtől kezdődően a fenntartásában
működő Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézmény útján kívánja ellátni a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás törvényekben előírt kötelező feladatait. Ennek
érdekében kezdeményezi az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2. / pont esetében: folyamatos

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
260/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/B. § (4) bekezdésében és a 83/A. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva Nagyné Fáró Katalin 8420 Zirc, Kálvária utca 5. szám alatti lakost
2017. január 1-jei hatállyal – határozott időre, heti 10 órában történő munkavégzéssel –
kinevezi a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ állományába, esetmenedzser
munkakörbe. Ezzel egyidejűleg ideiglenesen megbízza a Zirci Önkormányzati Szolgáltató
Központ magasabb vezető feladatainak ellátásával. A határozott idejű kinevezés és
ideiglenes magasabb vezetői megbízás 2017. január 1. napjától a pályázati kiírás alapján
adott magasabb vezetői megbízás kezdő időpontját megelőző napig tart.
2./ A képviselő-testület felkéri az 1./ pontban ideiglenes megbízott intézményvezetőt, hogy a
kötelező törvényi feladatok jogszabályi rendelkezések szerinti eredményes ellátása
érdekében a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Központja szakmai programját készítse elő a képviselő-testület soron következő ülésére az
intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozott idejű kinevezéssel és az
ideiglenes magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok elvégzésére.
Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Nagyné Fáró Katalin ideiglenesen megbízott intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 15.
3./ pont esetében: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
261/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, valamint felkéri a
Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjába – Zirci Járás Szociális Szolgáltató
Központtól – átkerülő közalkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
262/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ – Zirc Városi Önkormányzattól átkerülő – közalkalmazottjaival
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
263/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a szakmai szempontokra is figyelemmel –
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Zirci Járáshoz tartozó települési önkormányzatok családés gyermekjóléti szolgálati feladatainak ellátására az érintett képviselő-testület erre irányuló
döntése esetén ellátási szerződést köt, amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
valamint a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett erre lehetőség van.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

15./ Megbízás belső ellenőrzési feladatellátásra
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester jelzi, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén annyi kiegészítés történt
a határozati javaslattal kapcsolatban, hogy kerüljön utalás arra, miszerint a benyújtott
ajánlatának megfelelően évi bruttó 300.000,- Ft díjért.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2017. január 1. és
2019. december 31. közötti időszakban az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak
ellátásával a Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. (Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 91.
fsz. 3.; adószám: 24287179-1-19) kerüljön megbízásra a benyújtott ajánlatának
megfelelően évi bruttó 300.000,- Ft díjért.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 31.

16./ Bankszámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez szükséges 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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2016.(XI.17.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
fizetőképességének biztosítása érdekében a 2017. január 1. napjától 2017. december 31.
napjáig éves futamidejű, 50 millió forintos bankszámla-hitelkeret szerződést köt a
számlavezető B3 TAKARÉK Szövetkezettel (Székhely: 8444 Szentgál, Fő u. 30.;
Cégjegyzékszám: 19-02-000339).
2./ A hitel fedezetéül felajánlott biztosíték az alábbi hrsz-ú zirci ingatlan:
1893/1
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2./ pontban felajánlott biztosíték nem önkormányzati
törzsvagyon.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret szerződés előkészítésével
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret
szerződés aláírására.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
5./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2016. december 31.

17./ 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.
Pill Eszter osztályvezető elmondja, tudomása szerint Sztana Éva bizottsági tag jelezte, hogy
az egyesület nem fogja tudni elkölteni ezt a pénzt 2016. évben. Emiatt a határozati javaslatban
módosítani kellene a támogatás felhasználásának határidejét 2017. december 31. napjára.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat 2./ pontjában a támogatás
felhasználásának határideje 2017. december 31., az elszámolás határideje pedig 2018. február
28. legyen.
Kérdezi, van ennek valamilyen jogi, számviteli, bármilyen akadálya?
Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy nincs.
Dr. Kovács László képviselő jegyző úrtól kérdezi, ennek valóban nincs jogi akadálya?
Sümegi Attila jegyző válasza szerint nincsen jogi akadálya.
Dr. Kovács László képviselő megjegyzi, eddig úgy tudták, hogy van. Tehát, hogy adott évben
szükséges az ilyen támogatási pénzeket felhasználni, vagy legalábbis elkönyvelni.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott feltételeket kell
mindkét félnek figyelembe venni. A gyakorlat valóban az, hogy december 31-ig kell a
tárgyévben juttatott támogatást felhasználni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2016.(XI.17.) 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 28.004,- Ft, azaz Huszonnyolcezernégy
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) 2016-2017. évi működésének színvonalas megvalósításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. napja. A támogatással való
elszámolás határideje 2018. 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. november 30.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

18./ A Központi Címregiszter előírásai alapján az utcanévvel nem rendelkező közterületek
elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester elmondja, Tündérmajor városrészben van két olyan utca, amely
névtelen utcaként szerepel jelenleg a nyilvántartásokban. A két utca elnevezése érdekében
kérték a városrészben lakók véleményét. A hivatalba eljuttatott szavazataik alapján a
„Kápolna utca”, illetve az „Esterházy utca” elnevezést javasolják. Említi, a tegnapi bizottsági
üléseken felmerült, hogy kell-e a nevet viselő család hozzájárulása. Ennek a hivatal
munkatársai utánanéztek, és határozott álláspontjuk, hogy nem kell. Tehát, lehet használni az
„Esterházy” nevet. Több javaslat érkezett még a „Walla” névre egyrészt határidőn túl,
másrészt a szavazatok száma nem érte el az „Esterházy” névre adott szavazatok számát.
Minden szempontot figyelembe véve javasolja a már említett két név használatát és
elfogadását a határozati javaslatban.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban nem
foglalt állást, mivel a Zirc-tündérmajori közterületek esetében a javasolt 3 névről az érintett
lakosság 2016. november 15. napjáig szavazhat, illetve élhet más javaslattal is.
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
szavazás eredményének megfelelően az 1./ pontban Kápolna utca, a 2./ pontban pedig
Esterházy utca szerepeljen.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja, hogy az elhangzott információk alapján
vegyék figyelembe a testületi ülésen az „Eszterházy utca” névvel kapcsolatos nyilatkozatot és
a „Walla utca” név mellett szóló nyilatkozatot.
A bizottság az előterjesztést a fenti módosításokkal tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Nemes István képviselő úgy gondolja, mindenképpen szavazzanak a lehetséges „Walla” név
használatáról tekintettel arra, hogy a Walla család az 1920-as évektől a kitelepítésig művelte a
tündérmajori és a kardosréti területet. Igaz, hogy késve érkeztek be a szavazólapok, de a
Tündérmajorban lakók nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy névválasztás is lehetséges.
Tolmácsolja a lakosok utólagos szándékát, s ha van rá lehetőség, akkor kéri a „Walla” név
felvételét is.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő jegyző urat kérdezi, ez meddig határidős?
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy december 31-ig rendbe kell tenni.
Lingl Zoltán képviselő nem támogatná, hogy a „Walla” névről is szavazzanak, ugyanis van
egy felmérésük, melynek ismerik az eredményét. Véleménye szerint a képviselő-testület ne
támogasson egy kevesebb szavazatot kapott utcanevet.
Horváth László képviselő úgy véli, nem tudni pontosan ki, mire szavazott, mert lehet olyan is,
aki mindkét névre szavazott.
Ottó Péter polgármester közbeveti, ezzel kapcsolatban azt azért tisztázzák, hogy a hét
szavazat úgy jött össze, hogy a jegyző úr által aláírt és lebélyegzett szavazólapok
fénymásolatára került rá a „Walla” név. Tehát, lehet olyan fénymásolt szavazólapot látni,
amelyen eredetileg „Esterházy” név szerepelt, s valószínű szintén bejutott a hivatalba. Aztán
valaki úgy gondolta, hogy mégsem, majd letörölték, lefénymásolták és ráírták a „Walla”
nevet. Úgy gondolja, ha komolyságot akarnak belevinni ebbe a történetbe, akkor csak az
érvényes szavazólapokat szabad figyelembe venni, mert azok ismeretében egyértelmű az
„Esterházy” név többsége, de az érvényteleneket figyelembe véve is több a nyolc, mint a hét.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető elmondja, a közterületek elnevezéséről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezik, illetve van egy
Kormányrendelet, ami a földrajzi nevekről szól. Amennyiben személyről neveznek el
közterületet, akkor helyhez kötődő személynek kell lennie. E kritériumnak megfelelnek,
ugyanis az Esterházy család több éven keresztül, hosszabb ideig birtokolta a kúriát, mint a
Walla család. Abban az esetben, ha nem személyről nevezik el a közterületet, akkor a névnek
a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie. Úgy gondolja, az
előírásoknak mindkét név tökéletesen megfelel.
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Ottó Péter polgármester javaslata, hogy ne egy, hanem két határozati javaslatban döntsenek a
két közterület elnevezéséről, s akkor lehet különböző variációkról is szavazni.
Horváth László képviselő értelmezése szerint a „Walla” név nem képviselőtársa, hanem az ott
élők javaslata. Tehát, nem arról van szó, hogy nyolcan szavaztak az „Esterházy” névre, hanem
arról, hogy időközben meggondolták magukat, s ezért találkozhatnak másolt szavazólappal.
Úgy döntöttek a helyiek, hogy jobban szeretnék, ha a „Walla” nevet venné fel az utca, nekik
az szimpatikusabb. Miután ugyanazokról az emberekről van szó, ezért nem beszélnek egyszer
nyolcról, másszor hétről. Tehát, ugyanaz a nyolc szavazott az „Esterházy” és a „Walla” névre
is.
Nemes István képviselő ezt megerősíti, mert az idő rövidsége miatt kézenfekvő volt az
„Esterházy” név, de amikor megtudták ezt a lehetőséget, és elmondták a család történetét is,
akkor úgy gondolták, igazságosabb lenne a Walla családról elnevezni az utcát.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ha valamit elindítottak, akkor vegyék komolyan, mert
megadták a lehetőséget, hogy mindenki elmondja a véleményét. A hivatal munkatársai
minden háztartásba eljuttatták a lebélyegzett, hitelesnek tekinthető szavazólapokat, amelyek
beérkeztek. Kérdezi, mi az, amit figyelembe vesznek egy ilyen döntés meghozatalánál, ha
nem ezt? Véleménye szerint egyértelmű a helyzet e tekintetben.
Horváth László képviselő azért nem ért vele egyet, mert ha jól látja, a kiküldött kérdőíven egy
adott kínálat alapján kellett dönteni arról, hogy a négy vagy az öt ajánlott név közül melyiket
húzzák be. A „Walla” név nem volt az ajánlatok között, ezért nyilván az első körben arról
nem is szavazhattak. Személy szerint ebben nem lát semmi problémát, mert nem egy 40.000
lakosú városról van szó, hanem tizenvalahány lakásos kis területről. Amennyiben a Nemes
István képviselőtársa által elmondottak mögött ott a szándék, akkor semmi probléma azzal,
hogy annak adjanak helyt, amit utólag kértek a lakók.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, a javaslattétel lehetősége bármilyen névre adott volt a
szavazólapon. Tehát, megvolt annak a lehetősége, hogy a javasolt vagy elképzelt nevek mellé
bárki, bármilyen nevet odategyen. Említi, hogy az „Esterházy” és a „Kápolna” utca ugyanarra
a közterületre vonatkozóan szerepelt az eredeti javaslatban. Onnan emelték át a javaslattevők
a másik közterületre az „Esterházy utca” elnevezést.
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy az első esetben is volt lakossági javaslat „Tündéri
utca” elnevezésre, de az minimális szavazatot kapott.
Ügyrendi javaslata, hogy az eredeti javaslatokról szavazzanak.
Ottó Péter polgármester az előterjesztés határozati javaslatának 1./ pontját figyelembe véve
fogalmazza meg az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 2116 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közterületet Kápolna utcának nevezi el.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére,
valamint a lakcímnyilvántartás és a lakók, ingatlantulajdonosok értesítésére.”
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 2116 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közterületet Kápolna utcának nevezi el.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére,
valamint a lakcímnyilvántartás és a lakók, ingatlantulajdonosok értesítésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 31.

Ottó Péter polgármester az előterjesztés határozati javaslatának 2./ pontját figyelembe véve
fogalmazza meg az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 2130 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közterületet Walla utcának nevezi el.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére,
valamint a lakcímnyilvántartás és a lakók, ingatlantulajdonosok értesítésére.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem
fogadta el a határozati javaslatot.

Ottó Péter polgármester az előterjesztés határozati javaslatának 2./ pontját figyelembe véve
fogalmazza meg az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 2130 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közterületet Esterházy utcának nevezi el.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére,
valamint a lakcímnyilvántartás és a lakók, ingatlantulajdonosok értesítésére.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 tartózkodással nem
fogadta el a határozati javaslatot.

19./ Tanuszoda további üzemeltetésének kérdései
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.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Kovács László képviselő elmondja, ezt a napirendi pontot rendkívüli módon üdvözli, s
nagyon bízik abban, hogy sikerül is elérni azt, amiről az előterjesztés szól.
Horváth László képviselő kifejti, azon szerencsés helyzetben volt részük, hogy Dr. Kovács
Zoltán államtitkár úr jelen volt a képviselő-testületi ülés elején, így módjában állt
személyesen is megemlíteni azt a problémát, ami a várost abban a tekintetben sújtja, hogy van
uszodájuk, s ezért nem tudnak bekerülni azokba az államilag finanszírozott projektekbe,
melyek a járásközpont településeken új uszoda építését jelentik. Kérte őt arra, hogy ennek a
feloldásában legyen segítségükre, s reméli, ez így is lesz.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
268/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a tanuszoda
hosszú távú üzemeltetése érdekében kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a térségi országgyűlési
képviselővel az uszoda állami tulajdonba adása érdekében.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2016. december 31.

20./ Zsidó temetővel kapcsolatos kérelem
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő véleménye szerint túl azon, hogy elidegeníthetetlen az ingatlan, egy
ilyen hely – felekezetre való tekintet nélkül – ne hitközségek közötti konc legyen. Ez nem
erről szól, s személy szerint ez irritálja leginkább.
Horváth László képviselő szeretné megvédeni azt az álláspontot, amit az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság egyhangúlag képviselt, miszerint vegyék le napirendről.
Személyes álláspontja, miszerint ilyen esetben a polgármesternek meg kell írnia a
válaszlevelet, amelyben tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy az ingatlan elidegeníthetetlen
vagyon részét képezi, ezért ilyen irányú kérelmet a képviselő-testület nem tud tárgyalni. A
dolgot ennyivel el lehet intézni. Felesleges mögé előterjesztést készíteni, apparátust mozgatni.
Ennek ebben a formában semmi értelme. Amennyiben a kérelem arra irányult volna, hogy
vegyék ki az elidegeníthetetlen vagyoni körből, akkor értelemszerűen a testületnek tárgyalnia
kellene. Azonban ebben az esetben véleménye szerint nem.
Ottó Péter polgármester képviselőtársa gondolatához kapcsolódóan elmondja, egyetlen
kérelmezőtől sem várható el, hogy önkormányzati rendeletekkel, azok mellékleteivel olyan
szinten tisztában legyen, hogy egy adott ingatlan kapcsán tudja azt, elidegeníthető vagy sem.
Úgy gondolja, egyértelmű, ha bárkinek vételi szándéka van, akkor azt az adott ingatlan pontos
meghatározásával kérelem formájában előterjeszti, mint ahogy jelen esetben is megtörtént.
Igazából mást ezzel kapcsolatban nem tud elmondani, minthogy a képviselő-testület
hatáskörében vannak azok a döntések, amelyek önkormányzati ingatlanok esetleges
értékesíthetőségéről, tulajdon átruházásáról szólnak. Ez az ingatlan is, mint a következő
előterjesztésben szereplő ingatlan, értékesíthetővé, átruházhatóvá tehető amennyiben a
képviselő-testület az erre vonatkozó rendeletének módosításáról dönt. Tehát, úgy véli, egy
ilyen tartalmú benyújtott kérelemmel kapcsolatban, hogyha az önkormányzat támogatni tudja
a kérelmező szándékát, akkor egyértelmű, rendelet-módosítást kell alkalmaznia, hogy utána
az annak megfelelő döntés meghozható és végrehajtható legyen. Továbbra is úgy gondolja, ne
akarják a polgármester „nyakába varrni” annak a felelősségét, hogy egy olyan kérdésben, ami
nem tartozik a hatáskörébe, állást foglaljon, és válaszoljon egy ilyen megkeresésre. Úgy
gondolja, a döntést a képviselő-testület hozhatja meg minden hasonló kérelem kapcsán.
Horváth László képviselő szerint a vita nem feltétlen erről szól, ugyanis e mögött
adminisztrációs munka van. Tehát, elő kell készíteni a határozatot, valakinek meg kell írni az
előterjesztést. Ezt váltja ki az, ami véleménye szerint a polgármester dolga, hogy a jelenleg
fennálló helyzetről a kérelmezőt tájékoztassa, s majd akkor kerül a képviselő-testület elé, ha a
kérelmező ezt nem hajlandó tudomásul venni. Azt látja, hogy a polgármester ilyen kicsi
ügyekben sem akar felelősséget vállalni. Ez egy egyszerű történet, de a maga részéről a vitát
lezárja, mert egyrészt megpróbálták levetetni a napirendről, másrészt már így is több időt
fordítottak rá. Csupán azért mondta el, hogy a későbbiekben – ha lehet – ezeket el kellene
kerülni.
Ottó Péter polgármester úgy véli, az, amit képviselőtársa elmondott, ebből a szempontból nem
felelősség kérdése. A képviselő-testület, ha úgy gondolja, akkor a polgármester átruházott
hatáskörébe teheti az olyan döntéseket, amelyek ingatlan értékesítéséről szólnak. Azonban
jelenleg nincs ilyen rendelkezése az önkormányzatnak.
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Horváth László képviselő hangsúlyozza, ez nem érdemi döntés, tájékoztatás.
Ottó Péter polgármester közbeveti, az is érdemi döntés, hogy a polgármester kimondja, nem
eladó az ingatlan.
Horváth László képviselő szerint miután forgalomképtelen törzsvagyon, ezért erről kell
tájékoztatni a kérelmezőt.
Ottó Péter polgármester szerint képviselőtársa logikáját követve azt kellene tenni ilyen
esetben, hogy tájékoztatják a kérelmezőt, miszerint jelen pillanatban nem elidegeníthető, mert
az önkormányzat rendelete értelmében olyan vagyonközösségbe tartozik, amely nem
értékesíthető. Amennyiben fenntartja a kérelmét, akkor kezdeményezze a képviselőtestületnél az erre vonatkozó rendelet módosítását.
Horváth László képviselő egyetért a megfogalmazással, a tájékoztatásnak erről kellene
szólnia.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint ez együtt jár azzal a sokkal bonyolultabb
adminisztratív tevékenységgel, ami úgy folytatódik, hogy a jegyző elkészíti a rendelettervezetet, amely a törzsvagyonból történő kivonásról szól, majd a képviselő-testület elé kerül
az előterjesztés a vételre vonatkozó szándékkal és a rendelet-módosítással, s majd eldönti a
testület, hogy módosítja-e a rendeletét és értékesíti-e a vagyontárgyat. Úgy gondolja, sokkal
egyszerűbb ez a kétoldalas előterjesztés mindenféle szempontból annál, mint amit az imént
felvázolt. A maga részéről szintén lezárja a vitát.
Horváth László képviselő megjegyzi, a jövőt tekintve fogalmazta meg az álláspontját.
Egyébként pedig úgy gondolja, az ügy azzal lezáródott volna.
Vörös Kálmán képviselő jelzi, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság ülésén ugyancsak
megszavazta a napirendi pont levételét, de miután konzultált polgármester úrral és jegyző
úrral, hogy mi ennek a menete – s ahogy az imént elhangzott –, egy sokkal bonyolultabb
kérdés lett volna akkor, mintha most hoznak egy határozatot, és azzal lezárják az ügyet.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással (Dr.
Kovács László képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zirci zsidó temetőt (Zirc
423 hrsz) nem jelöli ki értékesítésre, azonban törekszik arra, hogy annak fenntartásába
– az eddigi gyakorlatnak megfelelően – bevonja a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségét.
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntéséről
tájékoztassa a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2016. november 25.

21./ 11-es számú Győr-Veszprém vasútvonal járműcsere támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem 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 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak tartja a 11-es számú GyőrVeszprém vasútvonal járműállományának mielőbbi megújítását, mert a jelenlegi járművek
korosak, sem műszaki állapotuk, sem komfortjuk nem felel meg a kor, és a hegyvidéki
közlekedés követelményeinek.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség által
javaslatként megfogalmazott Jenbacher 5047-es típusú, használt, de további 20 éves
üzemvitelre alkalmas járműveket mind műszaki, mind utaskényelmi szempontból előnyös
megoldásnak tartaná.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen
határozatot küldje meg a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnökének.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. november 30.

22./ HAKT Projekt Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Dr. Kovács László képviselő távozik az ülésteremből.

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság levette a kérelmet a napirendjéről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a HAKT PROJEKT Kft. (8420
Zirc, Három-hegyi u. 2.) telekvásárlási kérelmét. A Zirc 1932/204 hrsz-ú kivett közterület
művelési ágú ingatlant nem jelöli ki értékesítésre
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen
határozatot küldje meg a kérelmezőnek.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 30.

23./ Közvilágítás aktív elem karbantartási szerződése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban nem
foglalt állást, mivel a ROPE-VILL Kft. és a Fényforrás Kft. részéről további ajánlat várható a
közvilágítás aktív elemek üzemeltetésére 2017. január 1. és 2020. december 31. közötti
időszakra.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „C” határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy az 1./ pontban az időszak 2017. január 1. és 2020. december 31.
közötti időszakra módosuljon.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Ottó Péter polgármester egyetértve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatával a „C”
határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot a szerződés hatályára vonatkozó módosítással.
Tehát, a 2020. december 31-ig tartó időszakra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
272/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete a közvilágítás aktív elemek üzemeltetésére
elfogadja a Fényforrás Kft. (8196 Litér, Petőfi S. u. 15.) ajánlatát 2017. január 1. és 2020.
december 31. közötti időszakra.
2./ Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező üzemeltetési szerződést a Fényforrás Kft-vel aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pontban: azonnal
2./ pontban: 2016. december 31.

24./ Mészely Attila Zirc 0215/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó csere kérelme
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, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
273/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészely Attila 8420 Zirc, Kossuth L. u. 11.
szám alatti lakos ingatlancsere kérelméhez elvi támogatását adja az alábbiak szerint:
- Zirc 0233/1 hrsz-ú, „kivett árok és kivett út” művelési ágú, 6928 m2 területű,
Zirc 0233/2 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 5266 m2 területű,
Zirc 0233/3 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 6634 m2 területű és
Zirc 0233/4 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 6773 m2 területű
(összesen: 25.601 m2 területű) ingatlanok tulajdonjogáért – amennyiben ezek Mészely
Attila tulajdonába kerülnek – Zirc Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Zirc
0215/1 hrsz-ú, „szántó, rét és út” művelési ágú, 16.963 m2 területű termőföld ingatlan
tulajdonjogát elcseréli;
- az ingatlancserével kapcsolatosan felmerült összes költséget Mészely Attila viseli.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntését
küldje meg kérelmező részére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 30.

25./ Zirc, Rákóczi téri jégpálya telepítése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés „A”
határozati javaslatának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „A” határozati javaslatának
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban nem foglalt állást. A bizottság
felkéri a polgármestert, hogy a november 17-i képviselő-testületi ülésre még egy alternatívát
terjesszen elő.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Horváth László képviselő és Dr. Kovács László képviselő megérkezik az ülésterembe.

Ottó Péter polgármester utal az Emberi Kapcsolatok Bizottság felkérésére, amely egy újabb
alternatíva felvázolására vonatkozott. Emlékezete szerint elsősorban azt kellett megvizsgálnia,
lehet-e úgy üzemeltetni a műjégpályát, hogy az igénybevevők azzal kapcsolatos
költségvonzata jelentősen ne emelkedjen a tavalyi évhez képest.
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E tárgyban egyeztetést folytatott a Bike-Medic Kft. képviselőjével, ugyanis előző évben ők
végezték a pálya üzemeltetését és a korcsolyakölcsönzést. Gyakorlatilag a korcsolyák
igénybevételével kapcsolatban tud kedvezőbb árakon dolgozni abban az esetben, ha
műjégpálya megépítésére kerülne sor. Ennek oka elsősorban az, hogy a műjég sokkal kevésbé
„eszi meg” a korcsolyát, s ennek következtében sokkal kevesebb erőforrást, energiát, gépet,
eszközt és egyebet kell arra fordítani, hogy a korcsolyák állandóan élesek legyenek.
Gyakorlatilag a tavalyi korcsolyakölcsönzési árakhoz képest, ha műanyagpálya lesz, akkor a
tanórák keretében történő csoportos kölcsönzés 250,- Ft/tanóra díja 300,- Ft/tanóra díjra
emelkedne. A délutáni és egész napos egyéni igénybevétel esetében a 350,- Ft-os óradíjat
400,- Ft-os óradíjra lenne kénytelen emelni a tavalyi év tapasztalatai alapján.
Abban az esetben, ha műjégpályában lehet gondolkodni, akkor gyakorlatilag ezek a díjak
megfeleződnek, mert műjégpálya esetében nem óránkénti váltás van a pályán, illetve a
kölcsönzés sem óradíjas, hanem az üzemeltetés ciklusához igazodó. Abban gondolkodnának,
hogy kétórás turnusok lennének, így két órára nyílna meg a korcsolyakölcsönzés lehetősége,
illetve kétórás pályahasználati díjjal lehetne számolni. Gyakorlatilag, ha azt nézik, hogy az
igénybevevők nagy része kölcsönzi a korcsolyát, akkor az előző év tapasztalatai alapján
szintén másfél-kétórás átlag igénybevétellel számolva nincsen díjkülönbség igénybevevői
oldalról a műanyag és a műjégpálya között. Tehát, tanóra esetében 300,- Ft (150,- Ft
kölcsönzés, 150,- Ft pályahasználat) lenne a díj. Egyéni korcsolyázás esetében 800,- Ft (400,Ft kölcsönzés, 400,- Ft pályahasználat) lenne a kétórás turnus díja. Egyértelmű, hogy a saját
korcsolyával rendelkezőket a korcsolyakölcsönzés díja nem terheli.
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, ha a tavalyi igénybevételt és a tervezett három
hónapot számolják, akkor körülbelül mennyi lenne a műjégpálya bevételi oldala?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a tavalyi igénybevételnél 2.700 db regisztrációs jegyet
adott ki a szolgáltató. Ez csak azokat tartalmazza, akik kölcsönözték a korcsolyát, ezen felül
volt a saját korcsolyával rendelkezők igénybevétele, akiknek a számát becsülni lehet.
Valószínű, hogy ez a délutáni időszak, így összesen 20 nyitvatartási napon hozott 4.000
igénybevevői számot, nem számolva a délelőtti testnevelés órák keretében történő
igénybevételt. Abban biztos, hogy hosszabb időtartamra ez az igénybevételi szint nem
tartható, mivel tavaly az advent, illetve a téli szünet időszaka is közrejátszott e
teljesítményben. Feltételezve havi átlagban a tartós háromezres igénybevételt, és
alkalmanként 400,- Ft-os pályahasználati díjjal számolva 1.200.000,- Ft-os bevételt jelenthet,
ami összességében 3.600.000,- Ft. A műjégpálya kölcsönzési díja 3.800.000,- Ft + Áfa.
Megjegyzi, hogy az önkormányzat gazdasági társasága lenne a szerződő fél, így az Áfa
levonható. Tehát, összességében, ha elméleti síkon tudna működni ez a történet, akkor az
önkormányzatnak a műjégpályához sem kellene többet hozzátennie, mint amibe a műanyag
pálya bérlete kerül.
Hozzászólás
Nemes István képviselő szerint, ha figyelembe veszik a műanyag pályánál azt, hogy
mennyivel gyorsabban kopik a korcsolya a rosszabb minőségű pálya miatt, akkor kb.
800.000,- Ft-tal kerülne többe a jobb minőségű és nagyobb élvezetet nyújtó pálya
kihasználtsága.
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Ottó Péter polgármester megjegyzi, a díjfizetés bizonyos szempontból szűkíti a résztvevők
körét. Amennyiben úgy közelítik meg a történetet – ahogy tavaly is beszéltek róla –, hogy
sokaknak még korcsolyája sincs, ezért meg kell oldani a kölcsönzés lehetőségét a pálya
mellett, és a kölcsönzési díjakat veszik alapul a két verzió között, akkor gyakorlatilag az
igénybevevőket nem terheli nagyobb költség abban az esetben sem, ha egy jobb pályán
korcsolyáznak, s az általuk fizetendő díj felét költik korcsolyakölcsönzésre, a másik felét
pedig a pályahasználat díjára.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő az áramköltség felől érdeklődik.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az áramköltség időjárástól függő. Emlékezete szerint,
ha maximális áramfelvételről van szó, akkor havonta 150-200.000,- Ft, ami azt jelenti, hogy
enyhe az idő és folyamatosan teljes kapacitással kell hűteni.
Dr. Kovács László képviselő elmondja, maximálisan szeretné azt, hogy minél jobb
korcsolyázási lehetőség legyen itt helyben. Viszont több bizottsági ülésen is elhangzott egy
olyan információ, hogy a veszprémi aréna mellett az idei szezonra jégpályát fognak felállítani.
Kérdezi, a kalkulált zirci igénybevételnél ezt mennyire tudják figyelembe venni? Mennyire
befolyásolhatja ez?
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nem befolyásolja, mert a korábbi években is volt
Veszprémben jégpálya.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy véli, amivel ennek a keresettségét növelni lehet
mindenképpen az, hogy mit telepítenek köré. Nagyon fontos lenne, hogy ne önmagában
legyen a korcsolyapálya, hanem azt, amit tavaly elkezdtek, megpróbálják fokozni a zenével, a
hangulattal, a büfészolgáltatással.
Vörös Kálmán képviselő javasolja, hogy először az előterjesztés „B” határozati javaslatáról
szavazzanak.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a "Zirci Városüzemeltetés"
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kössön szerződést a Zirc, Rákóczi téri műjégpálya
telepítési munkáira a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel ajánlatuk szerinti bruttó 4.826.000,Ft összeggel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a "Zirci Városüzemeltetés"
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy helyi vállalkozásokkal és intézményekkel megkötendő
szerződések, megállapodások keretében gondoskodjanak a pálya üzemeltetésével,
belépőjegyek értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 2016. december 6-tól – a
látogatók általi igénybevétel függvényében legfeljebb – 2017. február 28-ig.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a "Zirci Városüzemeltetés"
Nonprofit Kft. által készített kimutatás alapján a társasággal elszámol és megtéríti számára
a műjégpálya bérletével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek bevétellel nem fedezett
összegét.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. március 31.

26./ Helyi járati közlekedés önkormányzati működtetési lehetősége
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés „A”
határozati javaslatának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés „A” határozati javaslatának
elfogadását.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kasper Ágota képviselő távozik az ülésteremből.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatást 2018. január 1-től a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft.
üzemeltetésében valósítja meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a menetrend
szerinti személyszállítás 1./ pontban meghatározott formában történő működtetésének
gazdasági, személyi, műszaki és hatósági feltételeit dolgozza ki és készítsen belőle
előterjesztést.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pontban: azonnal
2./ pontban: 2017. április 30.

44

27./ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
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 javasolja, hogy az önkormányzati ingatlanokra kötött
bérmunkaszerződések meghosszabbítására vonatkozó előterjesztések a Gazdasági, Turisztikai
és Környezetvédelmi Bizottság kompetenciájába kerüljenek.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatát illetően
elmondja, alapesetben az ingatlan értéke határozza meg, hogy képviselő-testületi, bizottsági
vagy polgármesteri hatáskörben lehet döntést hozni. El tud képzelni egy olyan rendeletmódosítási javaslatot, mely szerint, hogyha nem elidegenítésről, hanem bérbeadásról van szó,
akkor arról bizottsági hatáskörben történjen a döntés. Jegyző urat kérdezi, van-e ennek jogi
akadálya?
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy nincs. Kéri, a képviselő-testület hozzon erről határozatot.
Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi kiegészítő határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. áprilisi rendes
képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a vonatkozó önkormányzati rendeletek
módosításáról az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos bizottsági hatáskör
meghatározása érdekében.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
276/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „BAKONY HO-LI” Kft. és a
„BAKONY-AGRO” Kft. kérelmének helyt ad, és a Zirc 0111/3 hrsz-ú, „legelő” művelési
ágú, a Zirc 0111/4 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, a Zirc 0111/5 hrsz-ú, „legelő” művelési
ágú, a Zirc 0111/6 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, a Zirc 0111/7 hrsz-ú, „legelő, kivett saját
használatú út, közösségi mintatér” művelési ágú és a Zirc 0109/1 hrsz-ú, „legelő és kivett
saját használatú út” művelési ágú ingatlanok vonatkozásában a 2007. június 1. napján
megkötött bérmunka-szerződés határidejének 2016. december 31. napjáról 2017. december
31. napjára történő módosításához hozzájárul.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés 4. melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 1.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
277/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. áprilisi rendes
képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a vonatkozó önkormányzati rendeletek
módosításáról az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos bizottsági hatáskör
meghatározása érdekében.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2017. április 30.

28./ A Zirc 1893/1 hrsz-ú „rét” művelési ágú ingatlan bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
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 javasolja, hogy az önkormányzati ingatlanokra kötött
bérmunkaszerződések meghosszabbítására vonatkozó előterjesztések a Gazdasági, Turisztikai
és Környezetvédelmi Bizottság kompetenciájába kerüljenek.
A 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
278/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a zirci 1893/1 hrsz-ú, „rét” művelési ágú
ingatlan vonatkozásában – a Hanich Ottó 8414 Olaszfalu, Ibolya u. 7. szám alatti lakossal,
a 2014. március 29-én kötött bérmunka-szerződés határidejének 2016. december 31-ről
2017. december 31-re történő módosításához hozzájárul.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti bérmunka szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 1.

29./ Városüzemeltetési feladatok 2017. évi koncepcionális szintű áttekintése (utak, hidak,
átereszek és intézmények felújítási munkái)
Előadó: Ottó Péter polgármester

Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy minden
intézményvezető, illetve a hivatal munkatársai saját területükön állítsanak fel prioritási
sorrendet.
Emberi Kapcsolatok Bizottság a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntését támogatja.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát figyelembe véve javasolja
az előterjesztés határozati javaslata 2./ pontjának alábbiak szerinti módosítását:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az érintett intézmények vezetőjét,
valamint a jegyzőt, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésre elkészítendő előterjesztés
előkészítéséhez intézményük, illetve területük vonatkozásában a prioritási sorrendet
állítsák össze.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert az előterjesztés elkészítésére.”

Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök megjegyzi, ugyanerre felkérte a Gazdasági,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság tagjait. Bízik benne, hogy tevékenyen részt fognak
ebben venni.
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
279/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati intézmények
és az önkormányzati hivatal szakemberei által összeállított városüzemeltetési fejlesztési
feladatokat.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az érintett intézmények vezetőjét,
valamint a jegyzőt, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésre elkészítendő előterjesztés
előkészítéséhez intézményük, illetve területük vonatkozásában a prioritási sorrendet
állítsák össze.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert az előterjesztés elkészítésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: intézményvezetők
Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. decemberi képviselő-testületi ülés

30./ Zirc I. András szoborral kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét azzal, hogy kérjenek
be árajánlatot Raffay Bélától az anyag és egyéb előállítási költségekre vonatkozóan.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javasolja árajánlat bekérését Raffay Bélától az anyag
és egyéb előállítási költségekre vonatkozóan.
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokat támogatja, ezért javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon
a Raffay Béla szobrászművész által felajánlott I. András plasztika kiviteli költségeire
vonatkozó árajánlat bekéréséről, majd az árajánlat beérkezését követő képviselő-testületi
ülésre készítsen előterjesztést.”
Kérdés
Vörös Kálmán képviselő kérdezi, a kisplasztikát mire helyezik rá? Ugyanis, ha ráhelyezik
valamire, akkor annak is lesz pluszköltsége. Tehát, arra vonatkozóan is legyen egy
költségbecslés akár a Városüzemeltetési Osztály részéről.
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint egy képzőművészeti alkotás talapzattal együtt
képzelhető el. Úgy gondolja, az ajánlat ilyen tekintetben abszolút komplett lesz, s tartalmazni
fog minden olyan költséget, ami a plasztika elhelyezéséhez szükséges.
Hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
280/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
Raffay Béla szobrászművész által felajánlott I. András plasztika kiviteli költségeire vonatkozó
árajánlat bekéréséről, majd az árajánlat beérkezését követő képviselő-testületi ülésre készítsen
előterjesztést.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: árajánlat beérkezését követő rendes képviselő-testületi ülés

31./ Egyéb ügyek
a/ A Központi Orvosi Ügyelet feladatainak ellátását 2017-2019. időszakban végző
vállalkozás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatás,
valamint a javított ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
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.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Sümegi Attila jegyző az előterjesztés első határozati javaslatának 3./ pontját javasolja
kiegészíteni a „…… és az összefoglaló tájékoztatót, illetve az ajánlati felhívást, valamint a
közbeszerzési dokumentációban esetlegesen szükségessé váló technikai javításokat végezze
el” szövegrésszel.

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
281/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező
„Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárás összefoglaló
tájékoztatóját jóváhagyja.
2./ Zirc Városi önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2. mellékletét képező
„Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és
Közbeszerzési dokumentumait jóváhagyja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot
küldje meg a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnöke részére, és az
összefoglaló tájékoztatót, illetve az ajánlati felhívást, valamint a közbeszerzési
dokumentációban esetlegesen szükségessé váló technikai javításokat végezze el.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 28.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
282/2016.(XI.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Zirci Járás Önkormányzati
Társulás Tanács, illetve a Társulási Tanács Elnöke által megjelölt vállalkozásokat,
melyeknek megküldésre kerül a „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívása és közbeszerzési dokumentációja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot
küldje meg a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnöke részére.
Felelős:1./ pont esetében Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. november 28.
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32./ Tájékoztató a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F”
épület vizesblokk felújítási munkáiról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester ezúton is szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen
jellegű anyag, munka vagy pénzügyi felajánlást tett a fejlesztés megvalósításához.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Lingl Zoltán képviselő az intézmény minden tanulója és dolgozója nevében ugyancsak
köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki valamilyen módon részt vett ebben a projektben.

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épület vizesblokk
felújítási munkáiról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

33./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

35./ 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.

36./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.

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 03 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

