18 / 2016. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 15-én 18,10 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

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

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB igazgatója
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
Szauer István Veszprémi Tankerületi Központ
tankerületi központ igazgató
Csiszárné Páricsi Marianna Veszprémi Tankerületi Központ
gazdasági vezető

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy a
meghívóban „Egyéb ügyek” keretében jelzett „Vállalkozó megbízása digitalizálási
feladatokra” tárgyú előterjesztést ne tárgyalják meg, mivel bizottsági üléseken olyan
javaslatok fogalmazódtak meg, melyek a saját intézményük általi feladatellátásra
vonatkoznak. Ennek lehetőségét a támogató irányába megküldött kérdés alapján vizsgálják, s
arra még választ nem kaptak. A válasz megérkezéséig kérik a türelmet, s majd a következő
testületi ülésre visszahozzák az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
283/2016.(XII.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézményekkel kapcsolatos
vagyonátadásról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Vendégétkeztetés térítési díjainak meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
9./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család-, Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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11./ 2017. évi rendezvénynaptár készítésével és költségvetésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató
12./ A 2017. évi Bakonyi Betyárnapok költségvetésével és önkormányzati támogatásával
kapcsolatos döntés meghozatala, valamint a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB intézmény egyéb, turisztikai célt is szolgáló rendezvényeinek és azok
költségvetésének áttekintése
Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató
13./ A Központi Címregiszter előírásai alapján az utcanévvel nem rendelkező közterületek
elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Támogatási szerződések módosítására irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I. féléves
beszámoló
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ „Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett helyi
személyszállítási feladatok ellátása” tárgyában beérkezett ajánlat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Zirc város települési szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ 2017. évi városüzemeltetési feladatok prioritási sorrendje
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ A Zirc város történeti kutatásaival kapcsolatos projekt-terv megtárgyalása
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
21./ Tájékoztató a Zirci Települési Értéktárról
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
Bieberné Réz Ágnes igazgató
22./ Tájékoztató napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatosan
Előadó: Sümegi Attila jegyző
23./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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24./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
25./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester a jelenlévő vendégekre tekintettel javasolja, hogy elsőként tárgyalják
meg a „Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézményekkel kapcsolatos
vagyonátadásról szóló döntés meghozatala” című napirendi pontot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
4./ Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézményekkel kapcsolatos
vagyonátadásról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti Szauer István igazgató urat és munkatársát a Veszprémi
Tankerületi Központ részéről, majd ismerteti a bizottsági döntéseket.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.

Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, hogy a zirci oktatási intézmények szerves része a városi
uszoda, ami a testnevelést szolgálja ki. Kérdezi, lenne-e mód arra, hogy azt is átadják az
intézményekkel együtt?
Szauer István igazgató válasza, hogy nem.
Horváth László képviselő kérdezi, miért?
Szauer István igazgató válasza szerint azért, mert városi uszoda, városi célokat szolgál. Igaz,
hogy a gyerekek odajárnak, de nyilván mások is. Sportlétesítményt nem áll módjukban
átvenni.
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Horváth László képviselő megjegyzi, az általános iskolában lévő városi tornaterembe is
járnak gyerekek.
Szauer István igazgató hangsúlyozza, az a tornaterem az általános iskola része és a törvény
által előírt kötelező eszközjegyzék tartalmazza. Természetesen azt átveszik, de egyéb más
városi sportlétesítményeket sajnos nem.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, ha adódna egy olyan helyzet, hogy a város
nem tudja az uszodát fenntartani, akkor az úszásoktatásra hol kerül sor? Ugyanis az beépített
része a tantervnek.
Szauer István igazgató válasza, hogy megoldják, majd hozzáteszi, véleménye szerint ez
fikció.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő úgy véli, ez nem fikció, mert évek óta gond van vele.
Szauer István igazgató szerint a város megszabadul az oktatási intézmények működtetésének
terhétől, de legjobb tudomása szerint lesz egy uszodaépítési, fejlesztési program a jövőben,
melyen esetleg Zirc is tud indulni. Úgy gondolja, a hídon akkor kell átmenni, amikor
odaértek. Természetesen nem kívánja Zircnek, hogy ne tudja fenntartani az uszodáját, de ha
ilyen helyzet adódik, akkor megvizsgálják.
Horváth László képviselő nem örül, hogy átadják az intézményeiket. Tehát, nem úgy éli meg,
hogy megszabadultak valamitől. Személy szerint nagyon rosszul éli meg, mert ez az
önkormányzatiságnak egy olyan fontos része, amitől a város gyakorlatilag megfoszttatik.
Másrészt a képviselő-testület felelősen gondoskodott, gondolkodott eddig is az
intézményeiről, s függetlenül attól, hogy átadják, ugyanezt elvárják attól is, aki a
későbbiekben ezzel foglalkozni fog. Reménykednek abban, hogy ami nekik forráshiány miatt
nem sikerült, az a későbbiekben sikerülni fog.
Szauer István igazgató kérdezi, miből gondolja képviselő úr, hogy nem óhajtják felelősséggel
működtetni az intézményeket?
Horváth László képviselő nem gondolja, csak azt mondta – mivel igazgató úr úgy
fogalmazott, hogy megszabadulnak az intézmények működtetésének terhétől –, rosszul éli
meg az intézmények átadását.
Szauer István igazgató hangsúlyozza, szeretnék felelősséggel működtetni az intézményeket,
és bíznak benne, hogy lesz forrás, s el tudják látni a feladatot. Hozzáteszi, azt, hogy a
Parlament milyen törvényt hozott, neki nem tiszte kritizálni. Egy dolga van, be kell tartania.
Nemes István képviselő kérdezi, nincs lehetőségük az átvételre, vagy nem szeretnék átvenni?
Szauer István igazgató válasza, hogy lehetőségük sincs, és nem is szeretnék átvenni.

Hozzászólás nem hangzik el.
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Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés első határozati javaslatát.

A képviselő-testület többsége – 3 igen szavazat mellett – nem támogatta a határozati javaslat
elfogadását.

Ottó Péter polgármester kérdezi, képviselőtársainak az a célja, hogy egy miniszteri rendelettel
kelljen átadniuk működtetésre az intézményeket, vagy egy általuk meghatározott, s egyébként
konszenzuson alapuló megállapodás szerint? Úgy gondolja, azzal vannak jobb helyzetben, ha
ezt a megállapodást elfogadja a képviselő-testület. Hangsúlyozza, saját magukkal szúrnak ki,
ha nem fogadják el. Megjegyzi, a jogalkotónak megvan arra a lehetősége, hogyha más nincs,
akkor ehhez az eszközhöz nyúl. Kérdezi, hiányzik ez Zircnek? Meggyőződése, hogy nem.
Egyébként csodálkozik azon, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatták az előterjesztést,
most pedig azzal szembesül, hogy nagyon kevésnek tűnik első körben az igenek száma.
Dr. Kovács László képviselő valószínűnek tartja, ennek részben az is oka lehet, hogy egy
intelligensen feltett kérdésre kaptak egy olyan választ, ami sértő. Ugyanis az első mondatban
az volt, miszerint örüljenek annak, hogy megszabadulnak ettől a feladattól. Hangsúlyozza,
nem örülnek neki, s nem akartak tőle megszabadulni, mert ezt a feladatot szívesen vállalták és
végezték. Megítélése szerint nem volt egy jó válasz. Lehet, hogy az is kiváltotta a testületből
ezt a reakciót.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, lehet feltenni kérdéseket, s lehet különböző módon
válaszolni rá, de ami fontos, s amiben nincsen változás, az az előttük lévő megállapodástervezet, amit a képviselő-testület tagjai láttak, bizottságok megvitatták és elfogadásra
javasolták. Úgy véli, azok a kérdések, melyek elhangzottak igazgató úr irányába egyrészt nem
feltétlen a tárgyhoz kapcsolódóak, mivel közoktatási intézmények átvételéről van szó, s a
közoktatási intézmények körébe nem tartozik bele a tanuszoda létesítménye. Bár kétségkívül
a gyermekek minden napi testnevelésének egy fontos helyszíne tekintettel arra, hogy
úszásoktatás céljára használják nagyrészt az intézményt.
Úgy gondolja, az előző testületi ülésen ezzel kapcsolatban meghoztak egy döntést, ami – bízik
benne – hasonló formában nem feltétlen a tankerületi központnak történő átadással, de
megoldást jelenthet az ebbéli problémájukra.
Szauer István igazgató elnézést kér, mert lehet, hogy félreérthető volt, de nem szeretett volna
senkit megsérteni. Nem volt semmiféle ilyen szándék benne. Azt gondolja, hogy volt egy
kérdés, s arra határozott választ adott. Lehet, hogy félreérthető volt, de akkor elnézést kér.
Szintén arra kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést. Ahogy polgármester
úr elmondta, egyoldalú nyilatkozattal a miniszter hatályba léptetheti a megállapodást az
eredeti verzióban, mert ami azon túlmutat konszenzuson alapult, s mind az oktatási
intézmény, mind az önkormányzat közös érdekeit szolgálta.
Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést.
Horváth László képviselő kéri, hogy polgármester úr még egyszer tegye fel szavazásra a
határozati javaslatot.
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Kasper Ágota képviselő csatlakozik Dr. Kovács László képviselőtársa által elmondottakhoz,
mert úgy véli, cizelláltabb válaszra nem ez lett volna a reakció. Hozzáteszi, úgy a város, mint
a képviselő-testület mindent megtett hosszú éveken keresztül azért, hogy az oktatási
intézményei működjenek, s a gyerekek kellő és tisztességes ellátásban részesüljenek.
Megjegyzi, nem szabadulás volt.
Ottó Péter polgármester ismételten felteszi szavazásra az előterjesztés első határozati
javaslatát.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
284/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zirc Városi Önkormányzat
tulajdonában lévő III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola, valamint a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola ingatlanok és a feladatellátáshoz kötött ingóvagyon ingyenes –
Veszprémi Tankerületi Központ részére történő – vagyonkezelésbe adásáról szóló, az
előterjesztés 1. mellékletét képező Vagyonkezelési Szerződést.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zirc Városi Önkormányzat
által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló – az előterjesztés 2. mellékletét
képező – megállapodást.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontokban hivatkozott
szerződés és megállapodás aláírására, valamint a vagyonátadással kapcsolatos, esetlegesen
szükségessé váló jognyilatkozatok megtételére.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1./ és 2./ pontokban hivatkozott
szerződés és megállapodás vonatkozásában az esetlegesen szükségessé váló technikai
jellegű kiegészítéseket elvégezze, és a hibákat javítsa.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban
hivatkozott szerződés és megállapodás alapján – azokban meghivatkozott – szerződéseket
és megállapodásokat megkösse, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: 1./ - 3./, 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. december 31., illetve folyamatos
4./ - 5./ pontok esetében: folyamatos

Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés második határozati javaslatát.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
285/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3. mellékleteként csatolt
– Zirc 1914/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Zirci Tenisz Club Sportegyesülettel
megkötött – haszonkölcsön szerződés módosítást jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban részletezett haszonkölcsön szerződés módosítást aláírja.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 31.

Szauer István igazgató elmondja, Zirc városával eddig is együtt dolgoztak fenntartóként,
illetve amíg a szakképzés náluk volt, működtetőként szintén együtt tevékenykedtek. Soha
semmilyen problémájuk Zirccel nem volt. Példaértékű, felhőtlen kapcsolatot ápoltak, és
oldották meg közös dolgaikat. Nagyon bízik benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Még
egyszer elnézést kér, ha bárkit is megsértett volna. Esetleges anyagi források tekintetében
gondolt az uszoda működtetésére. Emlékeztet arra, hogy korábban részt vett bizottsági ülésen,
ahol a gimnázium sorsát tárgyalták, s akkor is támogatta és most is támogatja, s támogatni
fogja úgy a gimnázium megmaradását, mint az összes többi oktatási intézmény jövőjét és
létét. Arra kér mindenkit, hogy bízva a sikeres közös jövőben, támogassák a munkájukat.
Mindent, ami rajtuk múlik, megtesznek. A legfontosabb cél, hogy a működtetés átvételéből a
gyerekek, a tanulók, a szülők, illetve a pedagógusok ne vegyenek észre semmit. Technikai
kérdésről van szó, s nagyon bízik abban, hogy lesznek forrásaik és meg tudják oldani a
feladatot nyilván az önkormányzattal közösen.
Elnézést kér azért, ha bárkire, bármi sértőt mondott volna, nem állt szándékában.

1./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

25/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
A bizottság kapcsolódó határozati javaslatként javasolja, hogy a „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évben szerezzen be egy faaprító gépet.

Ottó Péter polgármester a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát
illetően elmondja, hogy a „2017. évi városüzemeltetési feladatok prioritási sorrendje”
napirendi ponttal kapcsolatban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ugyancsak javasolta, hogy a
faaprító gép kerüljön be első helyen az előterjesztésbe. Javasolja, hogy annak az
előterjesztésnek a keretében módosítsák a prioritási listát és ott kerüljön be a megoldandó
feladatok közé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

26/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat, valamint
a rendelet-módosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester az előterjesztés határozati javaslatával kapcsolatos észrevétele, hogy
abban hibásan szerepel a 0215/6 helyrajzi számú telek. Tehát, a határozati javaslatból azt ki
kell venni, ugyanis előző testületi ülések alkalmával, amikor a közbenső véleményekkel
kapcsolatban hozott döntést a képviselő-testület, tudomásul vették a honvédség azon igényét,
hogy ez a terület ne kerüljön módosításra, maradjon továbbra is a mezőgazdasági korlátozott
övezetben. A főépítész is ennek megfelelően adta meg a záró véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
286/2016.(XII.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2005.(III.21.) önkormányzati
határozatával jóváhagyott „Zirc város településszerkezeti tervet” módosítja a következők
szerint:
A határozat 1. mellékletét képező „Zirc város településszerkezeti terv módosítás 2016.”
tervlap módosítással érintett 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5 hrsz-ú telkek területét korlátozott
használatú mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági területbe sorolja át.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
rendeletet alkot:
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27/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
287/2016.(XII.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nevelési intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Vendégétkeztetés térítési díjainak meghatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester

13
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
288/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ a Zirc, Köztársaság u. 3. szám és a Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatti
telephelyén üzemeltetett konyhákon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény által nevesített Gyermekétkeztetés feladatellátáson felüli
kapacitása terhére 2017. január 1. napjától vendégétkeztetést biztosítson a határozat 1.
mellékletében meghatározott térítési díj és díjképzési elv alapján.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ vezetőjét az 1./ pontban részletezett étkeztetési feladatokhoz
kapcsolódó szerződések megkötésére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi a 297/2015.(XII.10.) határozatát.
Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Nagyné Fáró Katalin intézményvezető
Határidő: 1./ és 3./ pontok esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását a 2017. I. félévi munkaterv alábbiak szerinti kiegészítésével:
2017. február 23.
- Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által elindított projektek, megrendelt tervezések
állásáról
2017. április 27.
- Zirc város turisztikai koncepciójának megtárgyalása
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát előterjesztőként befogadja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
289/2016.(XII.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkatervéről
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

8./ Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
290/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében
található Zirc Városi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső
ellenőrzést végző szerv részére.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 31.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
291/2016.(XII.15.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának – VP01-Ö/0380-4/2016 okirat számú – módosító okiratát 2017. január
1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0380-5/2016 okirat számú – alapító okiratát 2017.
január 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan
felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – Borzavár Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása után – a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy – Borzavár Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyása után – a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 6./ pontok esetében: 2016. december 23.

10./ A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család-, Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
292/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Szolgáltató
Központ Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakmai programját az
előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
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2./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a szakmai programban esetlegesen fellelhető
technikai hiányt pótolja.

Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 31.

11./ 2017. évi rendezvénynaptár készítésével és költségvetésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
293/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2017. évi rendezvény-naptárát egy
egész éves program- és információcsomagot tartalmazó, 20 oldalas, színes, A/5 méretű,
5.000 példányszámú füzetes kiadvány formájában készítteti el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvénynaptár összeállításával,
nyomdai elkészíttetésével, annak internetes és kiadvány formátumú terjesztésével a Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményét bízza meg.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadvány elkészítéséhez (kiadvány,
grafikai munkák, nyomdaköltség, környezetvédelmi termékdíj) maximum bruttó 600.000,Ft-os többletforrást biztosít a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió
KB 2017. évi intézményi költségvetésébe építve, a kiadvány elkészültét követő 30 napos
elszámolási kötelezettséggel.
Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ és 3./ pontok esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ és 3./ pontok esetében: az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
2./ pont esetében: 2017. február 28.
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12./ A 2017. évi Bakonyi Betyárnapok költségvetésével és önkormányzati támogatásával
kapcsolatos döntés meghozatala, valamint a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB intézmény egyéb, turisztikai célt is szolgáló rendezvényeinek és azok
költségvetésének áttekintése
Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés első
határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a Bakonyi Betyárnapok rendezvény 2017. évi
támogatási összege 2.500.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra.
A bizottság az előterjesztés második határozati javaslatát illetően kérte, hogy a képviselőtestületi ülésig az előterjesztés készítője állítson össze egy kimutatást a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény 2017. évi rendezvényeinek,
programjainak tervezett bevételeiről is, és tegyen javaslatot a várható bevételek és kiadások
alapján a támogatási összegre vonatkozóan.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés első határozati javaslatának
elfogadását azzal, hogy a Bakonyi Betyárnapok rendezvény 2017. évi támogatási összege
2.500.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra.
A bizottság az előterjesztés második határozati javaslatát illetően kéri, hogy a képviselőtestületi ülésig az előterjesztés készítője állítson össze egy kimutatást a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény 2017. évi rendezvényeinek,
programjainak tervezett bevételeiről is, és tegyen javaslatot a várható bevételek és kiadások
alapján a támogatási összegre vonatkozóan.

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi, illetve a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kérésének megfelelően intézményvezető asszony elkészítette a
tervezett bevételekről szóló kimutatást, amit képviselőtársai kézhez kaptak.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság ülésén már kezükben volt az igazgató asszony által a bevételi oldalt és annak
függvényében a tervezett pénzigényt kimutató táblázat, így annak ismeretében javasolták az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény által szervezett Bakonyi Betyárnapok
rendezvény és egyéb turisztikai vonzerővel bíró programok 2017. évi támogatási összegét
maximum 4.500.000,- forintban állapítja meg.
2./ A képviselő-testület a rendezvényekre fordítandó többletforrást az intézmény 2017. évi
költségvetésében lehetőség szerint rendelkezésre bocsátja. Az intézmény a támogatott
rendezvényekről 2018. április 30-ig köteles pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtani.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
2./ pont esetében: 2018. április 30.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester megjegyzi, miután az Emberi Kapcsolatok Bizottság tárgyalta
utoljára az előterjesztést, ezért a bizottság módosító határozati javaslatát teszi fel elsőként
szavazásra.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
294/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény által szervezett Bakonyi Betyárnapok
rendezvény és egyéb turisztikai vonzerővel bíró programok 2017. évi támogatási összegét
maximum 4.500.000,- forintban állapítja meg.
2./ A képviselő-testület a rendezvényekre fordítandó többletforrást az intézmény 2017. évi
költségvetésében lehetőség szerint rendelkezésre bocsátja. Az intézmény a támogatott
rendezvényekről 2018. április 30-ig köteles pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtani.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
2./ pont esetében: 2018. április 30.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 1./
pontjának elfogadását, mely szerint a Zirc 1797 hrsz-ú önkormányzati területet Álmos köznek
nevezik el.
A bizottság a határozati javaslat 2./ pontjában megjelölt utcanevek vonatkozásában nem
foglalt állást.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a 2./
pontban Esterházy utca szerepeljen.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
295/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 1797 hrsz-ú önkormányzati területet
Álmos köznek nevezi el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 2130 hrsz-ú önkormányzati területet
Esterházy utcának nevezi el.
3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az utcanév ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére,
valamint a lakcímnyilvántartás és a lakók, ingatlantulajdonosok értesítésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. január 31.

14./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
296/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Horváth László
gazdasági tanácsnok képviselő által benyújtott Öreg-Bakony Barátai Egyesület
támogatására irányuló Nyilatkozatot tudomásul veszi.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2016.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 115.000,- Ft, azaz Egyszáztizenötezer forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Öreg-Bakony Barátai Egyesületet
(Székhely: 8420 Zirc, Béke utca 8.; adószám: 18749755-1-19; képviseli: Opra-Szabó
József elnök) 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. december 20.
4./ pont esetében: 2016. december 31.

15./ Támogatási szerződések módosítására irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
297/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány
(Székhely: 8420 Zirc, Deák Ferenc utca 26., adószám: 18927546-1-19; képviseli: Kovács
Zsolt) a Fúvós Zenekar tárgyi feltételeinek javítása érdekében kapott 227.965,- Ft vissza
nem térítendő támogatás felhasználási határidejének módosítására irányuló kérelmét.
2./ A Képviselő-testület a 164/2016.(VI.30.) határozatában megítélt támogatás felhasználási
határidejét 2016. december 31. napjáról 2017. február 28. napjára, míg a támogatással
való elszámolás határidejét 2017. február 28. napjáról 2017. április 29. napjára módosítja.
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási
Szerződés 2./ pont szerinti módosításáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. december 31.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
298/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú
Alapítvány (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1., adószám: 18927216-1-19; képviseli:
Encz Ilona elnök) keretein belül tevékenykedő Bakony Hangja Színjátszó Csoport 2016.
évi működéséhez, a helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására kiírt
pályázat keretein belül nyújtott 176.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználási
határidejének módosítására irányuló kérelmét.
2./ A Képviselő-testület a 183/2016.(VII.14.) határozatában megítélt támogatás felhasználási
határidejét 2016. december 31. napjáról 2017. június 15. napjára, míg a támogatással való
elszámolás határidejét 2017. február 28. napjáról 2017. augusztus 14. napjára módosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási
Szerződés 2./ pont szerinti módosításáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. december 31.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
299/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szarvaskút Vendégház Kft.
(Székhely: 8420 Zirc-Szarvaskút, hrsz: 013/9, adószám: 12358070-2-19; képviseli: Répás
Tibor ügyvezető) a szálláshely-szolgáltatók turisztikai termékfejlesztési célú támogatására
kiírt pályázat keretein belül nyújtott 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás
felhasználási határidejének módosítására irányuló kérelmét.
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2./ A Képviselő-testület a 209/2016.(IX.15.) határozatában megítélt támogatás felhasználási
határidejét 2016. december 31. napjáról 2017. március 31. napjára, míg a támogatással
való elszámolás határidejét 2017. február 28. napjáról 2017. május 30. napjára módosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási
Szerződés 2./ pont szerinti módosításáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. december 31.

16./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I. féléves
beszámoló
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő szeretné tudni, hogy az értékelő beszámolóban és a 3. mellékletben
szereplő 114,7 ezer utas hogyan jött ki, ugyanis ha fél évre visszaosztják, akkor napi 637 utas
lenne. Tehát, gyakorlatilag nullszaldós lehetne ez a történet.
Kaszás Béla osztályvezető ezzel kapcsolatban nem tud nyilatkozni.

Hozzászólás
Horváth László képviselő szerint ez azt takarja, hogy nem sikerült eredményt elérni a
volántársaságnál az I. félévi üzemelési költség kiegészítő támogatását illetően, s ehhez a
szolgáltató ráadásul még hozzá is tett egy olyan beszámolót, amit az imént képviselőtársa
nagyon helyesen megkérdőjelezett, s amiben tulajdonképpen olyan adatok vannak, melyek
vagy igazak, vagy sem. Véleménye szerint nonszensz, hogy az önkormányzat fizessen
pusztán azért, mert ki vannak szolgáltatva ennek a szerződésnek. A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság ülésén nem támogatta az előterjesztést, és most sem fogja támogatni. Úgy gondolja,
egy szerződés általában olyan, hogy mindenki nyertesként jön ki belőle. Az is, aki igényli a
szolgáltatást, s az is, aki szolgáltat. Nem lehet így kezelni egy önkormányzatot, akivel
ráadásul most már hosszú évtizedek óta üzleti kapcsolatban van a szolgáltató.
Lingl Zoltán képviselő kicsit úgy érzi, mintha megint ugyanabban a folyóban lennének, mert
ez az I. félévi igény és december van. Megjegyzi, az előző évben ugyanez történt.

24
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a júniusi képviselő-testületi ülésen tárgyalták az I.
negyedéves beszámolót. Ezt a beszámolót a novemberi testületi ülést követően küldte meg a
szolgáltató.
Úgy véli, szerencsésebb lenne, ha a volántársaság képviselője itt lenne, és a kérdésekre tudna
választ adni. A 114,7 ezer utas szám számára is elgondolkodtató, hogy vajon hol számolták,
honnan jött össze. El tudja képzelni, hogy a bérletet váltók esetében is minden lehetséges
utazási alkalmat számolnak.
Utal arra, hogy az előterjesztéshez mellékelték az október 26-i tárgyalásról készült
emlékeztetőt, amely a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően arról szólt, miszerint
a 2015. évi üzemeltetési támogatásról folytassanak megbeszélést a volántársaság
képviselőjével. Kifejti, az év végét követően valamikor a májusi testületi ülésen szembesültek
azzal, hogy közel másfél millió forintos plusz igénye van a szolgáltatónak 2015. évre
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató 2015. évben még olyan szinten sem tett
eleget a beszámolási kötelezettségének, ahogy az ebben az évben már részben megtörtént, az
önkormányzatnak semmi olyan eszköz nem volt a birtokában, amellyel az üzemeltetési
veszteségnek az összegét csökkenthette volna. Gyakorlatilag ezt kiindulási alapként tekintve a
volántársaság abban partner volt az emlékeztető tanúsága szerint, hogy a 2015. évet úgy
zárják le, miszerint az önkormányzatnak nincs plusz finanszírozási kötelezettsége.
Ugyanakkor 2016. vonatkozásában az I. negyedévi beszámoló számait tekintve lehetett látni,
hogy hasonló eredmény fog kijönni a tényleges teljesítés tekintetében. Tehát, megvolt év
közben a lehetőségük arra, hogyha a veszteséget csökkenteni akarják – amelynek
megtérítésére jogszabály kötelezi az önkormányzatot –, akkor azzal kapcsolatban döntéseket
vagy intézkedéseket hozzanak meg. Ezzel szemben nem olyan intézkedések születtek,
amelyek a futott kilométer-teljesítményt vagy a járatok számát csökkentette volna, hanem
szeptembertől a 2. számú helyi járati vonal útvonal-módosítása okán többlet kilométerekről
beszélhetnek. Úgy gondolja, a féléves teljesítésről szóló beszámolót ennek ismeretében
célszerűbb lenne tudomásul venniük, és legalább azt az összeget, amit ebben az évben a helyi
járati közlekedés finanszírozására az önkormányzat költségvetésében biztosítottak, átadni. Az
forintra pontosan majdnem annyi, mint ami a féléves üzemeltetéssel kapcsolatos
veszteségkimutatásban szerepel.
A lényeg, hogy volt egy tárgyalási pozíció, amit a 2015. év tartozása vonatkozásában az
önkormányzat számára kedvező módon tudtak lezárni, de úgy, hogy tudomásul veszik a 2016.
évre kimutatott veszteséget, amellyel kapcsolatban voltak e-mail váltások és megkeresések a
volántársaság irányába egy-egy tétel indokolása tekintetében – elsősorban személyi jellegű
előirányzat, ami az előző évhez képest jelentős mértékben emelkedett –, s bemutatták, hogy
gyakorlatilag a foglalkoztatott gépkocsivezetők Zircre eső költsége ennyi.
Lingl Zoltán képviselő javasolja, hogy még kérdezzenek a szolgáltatótól.
Ottó Péter polgármester kiegészíti képviselő úr gondolatát azzal, hogy a beszámolóval
kapcsolatban felmerült kérdésekre kérjenek választ a szolgáltatótól, majd azok ismeretében a
januári képviselő-testületi ülésre hozzák vissza az előterjesztést, illetve megkérik őket, hogy
mind bizottsági üléseken, mind testületi ülésen lehetőség szerint vegyenek részt, s
amennyiben felmerül még kérdés, akkor legyen kompetens személy, aki arra választ tud adni.
Kérdezi, ügyrendi javaslat volt?
Lingl Zoltán képviselő válasza, hogy igen.
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Dr. Kovács László képviselő azért is támogatná a képviselőtársa által elmondottat, mert ha a
beszámolóban egy ilyen lapszus van, mint az utas szám, vajon hány van még benne. Nem
tudja, de kételyei támadnak a beszámolóval kapcsolatban.

A polgármester szavazásra bocsátja azon ügyrendi javaslatot, hogy az előterjesztés a
volántársaság irányába feltett kérdések megválaszolását követően kerüljön vissza a 2017.
januári rendes képviselő-testületi ülésre, s kérjék fel a volántársaság képviselőit, hogy
legyenek jelen mind a bizottsági üléseken, mind a testületi ülésen.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

17./ „Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett helyi
személyszállítási feladatok ellátása” tárgyában beérkezett ajánlat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Ottó Péter polgármester elmondja, hogy egy ajánlattevő van, gyakorlatilag a jelenlegi
szolgáltató. 2017. évre vonatkozóan az önkormányzati hozzájárulási igényt 5.964.681,- Ft
összegben határozta meg. A pályázati kiírás feltételrendszerének a pályázat mindenben
megfelel. A határozati javaslat a pályázat eredményessé nyilvánításáról és a 2017. évre
vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötéséről szól. A szolgáltatási díj száma megegyezik
azzal az indikatív ajánlattal, amit a májusi testületi ülésen meghozott döntés kapcsán kértek
be, s amit a nyár folyamán megkaptak. Igazából az a szám volt a motiválója annak, hogy nem
több, hanem csak egy évre írták ki ezt a pályázatot, és hosszabb távon próbálják meg saját
gazdasági társaságuk által elláttatni a feladatot, s a 2017-es évet úgy tekinteni, hogy a
mindenféle szempontból történő felkészülést szolgálja.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő kifejti, hogy a helyi járati szolgáltatást mindig is a volántársaság
végezte Zircen. A kezdeti időszakban a városnak éves szinten 1,2-1,5 millió forinttal kellett
hozzájárulnia a szolgáltatás teljesítéséhez, mint költség-kiegészítés. Ez jelen pillanatban 6
millió forint úgy, hogy a jegyár és bérlet bevétel, egyéb támogatás további 6 millió forintot
jelent a szolgáltató cégnek. Tehát, a zirci helyi járati közlekedést 12 millió forint körüli
összegből oldja meg.
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Javasolja, nyilvánítsák eredménytelennek ezt a pályázatot, s kössenek a volántársasággal pár
hónapra szolgáltatási szerződést, ha erre lehetőség van, majd ezen idő alatt a saját
elképzelésüket – amiről már novemberben döntöttek –, miszerint 2018. évtől maguk látják el
ezt a feladatot, hozzák előre és ne halogassák még egy évig. Ugyanis tart attól, hogy úgy
fognak vele járni, mint oly sok mindennel, hogy igazából csak tolják a problémát, de nem
oldják meg, és egyre több pénzt fognak beletenni. Azt látja, hogy van rá most lehetőség.
Véleménye szerint ebből a mókuskerékből érdemes kiszállni. Kétségkívül némi plusz munkát
jelent több ember számára, de úgy gondolja, meg lehet oldani. Ha csak két gépkocsivezető
bérével számol, akik jócskán meg vannak fizetve, akkor is e szolgáltatás bértömege 6,5 millió
forintos költséget jelent. Az összes többi költséget mindenkinek a fantáziájára bízza. Állítja,
hogy olcsóbban oldanák meg saját maguk ezt a szolgáltatást, mint a volántársaság. Arról nem
beszélve, hogy a volántársaság mereven oldja meg a szolgáltatást, hiszen gyakorlatilag a helyi
járatot teljesíti. Amennyiben a saját kezükbe veszik, akkor egyéb feladatot is meg tudnak
oldani, akár házi segítségnyújtást, betegszállítást a városon belül, sípálya járatokat,
ételhordást.
Ottó Péter polgármester az 1,2-1,5 millió forintos finanszírozást illetően megjegyzi, hogy az
már nagyon régen volt. Kb. 5-6 éve a 2.952.000–2.700.000,- Ft volt az önkormányzati
hozzájárulás összege.
A képviselőtársa által említett szolgáltatások jelen pillanatban is működnek a szociális
szolgáltató központon keresztül. Tehát, a szociális étkeztetésnél működik az étel kiszállítása
az erre a célra rendszeresített és ÁNTSZ előírásoknak is megfelelő járművel, mert elég
szigorú szabályai vannak, hogy mivel és hogyan lehet ételt kiszállítani. Az intézmény
támogató szolgálatának is az a feladata, hogy a mozgásukban korlátozott, akadályoztatott
embereknek ilyen szolgáltatást nyújtson.
Úgy gondolja, amikor a pályázat kiírásáról döntöttek, akkor már ismerték azt, hogy
nagyságrendileg milyen költséggel számolhatnak a 2017. évi helyi járati finanszírozás
tekintetében, s azért hagyták meg ezt az egy évet a pályázati kiírásban, hogy fel tudjanak
készülni. Elképzelhető, hogy fel lehet rá készülni 5-6 hónap alatt is, de ha azt nézik, hogy a
szolgáltatás szakmai vezetőjének tanfolyamat kell elvégeznie – azonban nem tudni mikor és
hol indulnak –, ami több hónapot jelenthet, s meg kell szerezni a helyi járati szolgáltatás
üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyeket, ami valószínű szintén nem egy-két hetes
történet. Javasolja, hagyjanak maguknak időt arra, hogy ezeket rendesen el lehessen végezni,
és úgy lássanak neki a szolgáltatás önálló nyújtásának, hogy minden a helyén van mind
személyi, mind tárgyi, mind hatósági és mindenféle szempontból.
Megjegyzi, a képviselő-testület eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást abban az esetben,
ha egy ajánlat sem felel meg a számára, azonban meg kell jelölni az ilyen jellegű döntésben az
elutasítás indokát. Hozzáteszi, a jogszabály lehetőséget ad arra, hogyha eredménytelen eljárást
folytatott le valaki, akkor legfeljebb kétéves időszakra eljárástól függetlenül bízzon meg
szolgáltatót a feladat ellátásával. A mai napon egyeztetett a szolgáltatóval, hogy január 1-jétől
ellátják a feladatot egyéb megállapodás vagy szerződés alapján is. Az biztos, hogy olcsóbb
nem lesz. Tehát, ők nem tudnak más árképzést a képviselő-testület elé tenni, csak azt, amivel
egyébként a többi szolgáltatási területen is dolgoznak. Abban az esetben, ha velük
szeretnének szolgáltatni, akkor valószínű, hogy a szolgáltató által beterjesztett szerződést kell
megkötniük.
Horváth László képviselő jelzi, hogy az egyéb szolgáltatásoknál nem járműkapacitást, hanem
humánerőforrás-kapacitást értett, ami azt jelenti, hogy az a gépkocsivezető, aki egyébként
csúcsidőben elviszi a helyi járatot, ki tudja hordani az ételt a másik autóval. Tehát, alapvetően
a kapacitás-kihasználtság racionalizálását javasolja e tekintetben.
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A szervezést és egyebet illetően úgy gondolja, ebben az időszakban akár megbízási
szerződéssel volántársaság dolgozóját is meg lehet bízni. Megítélése szerint a dolog
gyakorlati részét meg lehet oldani, csak úgy kell hozzáállni.
Nemes István képviselő szerint tanácsnok úr hozzászólása első hallásra jól hangzik, de most
arról beszélnek, hogy 6 millió forintot kellene hozzátenniük éves szinten a szolgáltatáshoz,
ami havonta 500.000,- Ft-ot jelent. Egy 15 éves vagy esetleg pár évvel fiatalabb autóbusz
beszerzése, üzemeltetése, működtetése nem fog kijönni ennyi pénzből. Baleset, ütközés,
műszaki hiba esetén a szolgáltató azonnal be tud állítani egy másik autóbuszt. Önkormányzati
szinten ezt nem tudnák megtenni, kiesnének folyamatosan a járatok. Személy szerint korainak
tartja még ezt a döntést, ezen el kellene gondolkodni. Megjegyzi, nagyon költséges egy
tehergépjármű üzemeltetése.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester szeretné, ha meghatározott dátum lenne a felkészülésre.
Ottó Péter polgármester elmondja, az áprilisi képviselő-testületi ülésre kell előterjesztést
készíteni, mivel a korábbi döntésükben határidőként ez szerepelt.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat tenné fel először szavazásra, s
amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el, akkor úgy sincs más lehetőségük, csak amit
tanácsnok úr javasolt. Tehát, eredménytelennek nyilvánítják az eljárást, valamint gondoskodni
kell arról, hogyan látják el január 1-jétől a feladatot.

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés első határozati javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület a „Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal
végzett helyi személyszállítási feladatok ellátása” című pályázatot eredményesnek minősíti és
nyertesének az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-t nevezi meg.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el a
határozati javaslatot.

Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város közigazgatási területén
menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett helyi személyszállítási feladatok ellátása”
című pályázatot eredménytelennek minősíti, mivel a pályázó nem tett az önkormányzat
számára megfelelő ajánlatot.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
döntéséről tájékoztassa a pályázót, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt-t.
Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
300/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város közigazgatási területén
menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett helyi személyszállítási feladatok ellátása”
című pályázatot eredménytelennek minősíti, mivel a pályázó nem tett az önkormányzat
számára megfelelő ajánlatot.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
döntéséről tájékoztassa a pályázót, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt-t.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a második határozati javaslatot illetően kéri, ne negyedévre
próbáljanak meg szerződést kötni a volántársasággal, mert az nem lesz elég arra, hogy a helyi
járat önkormányzat általi üzemeltetéséből bármi legyen.
Horváth László képviselő szerint legyen május vége.
Ottó Péter polgármester felveti, mi van akkor, ha úgy kötnek szerződést, hogy a határidejében
legfeljebb egy év szerepel, s a szerződés az önkormányzat részéről 60 napra indoklás nélkül
felmondható legyen? Így megvan annak a lehetősége, hogy akár egyedül is szolgáltathat a
szolgáltató, de benne van az, ha rendelkezésre állnak a feltételek ahhoz, hogy elindítsák a
saját szolgáltatást, akkor 60 napra fel lehet mondani a szerződést. Amennyiben a szolgáltatás
indításának feltételei esetleg március végére rendelkezésre állnak, akár május elejével
indulhat a történet.
Horváth László képviselő ezt akkor tudja elfogadni, ha mellette van az a határozati javaslat,
amelyben a saját dolgukat is meghatározzák. Tehát, az egyébként 2018. január 1-re tervezett
szolgáltatási feladatuk körülményeit 2017. május 31-ig meg kell teremteni.
Az rendben van, hogy kötnek egy olyan szerződést a volántársasággal, amit két hónapon belül
fel tudnak mondani, de csak akkor, ha magukat fegyelmezik abban, hogy a saját dolgukat
elvégzik 2017. május 31. napjáig. Tehát, odaállnak a startvonalra eszközzel, személyi
állománnyal és engedélyekkel.
Ottó Péter polgármester ismerteti az alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
képviselőjével a Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett
helyi személyszállítási szolgáltatás 2017. január 1. napjától legfeljebb 2017. december 31.
napjáig történő ellátásáról azzal a feltétellel, hogy a megkötendő közszolgáltatási
szerződésben az önkormányzat legfeljebb 60 napos indokolás nélküli felmondási lehetősége
rendelkezésre álljon.
Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal”
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Utal a képviselő-testület novemberi határozatára, melyben arról döntöttek, miszerint 2018.
január 1-től a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-vel láttatják el a feladatot, s ehhez
kapcsolódóan a 2./ pontban a képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy a 2017.
áprilisi testületi ülésre készítsen előterjesztést a feltételrendszer megteremtése érdekében. Ezt
a határozatot kellene módosítani oly módon, hogy az 1./ pontban hozzák előre az indítást, s
javasolja, hogy legkésőbb 2017. június 1. napjára.
Horváth László képviselő javasolja, hogy a feltételeket 2017. április 30-ig teremtsék meg, és
május 31. vagy június 30. napjával indulhat a szolgáltatás, mert kéthónapos felmondási idejük
van. Abban az esetben tudnak felmondani, ha a saját feltételeik teljes körűen megvannak.
Azért mondta az április 30-i határidőt, mert akkor gyakorlatilag maguknak adtak egy
negyedévet, a volántársaságnak pedig fél évet.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában a novemberi
határozatot helyezzék hatályon kívül. A 2./ pontban nyilvánítsák ki az irányú szándékukat,
hogy legkésőbb 2017. június 1-jétől a gazdasági társaságukon keresztül kívánják ezt a
feladatot ellátni. A 3./ pontban szerepeljen, miszerint a képviselő-testület utasítja a
polgármestert, hogy a 2017. áprilisi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést, amely
az önkormányzati szolgáltatás indítás feltételeinek megteremtéséről szól.
Horváth László képviselő szerint addigra már egy jelentésnek kell lennie, hogy készen állnak
a szolgáltatás megkezdésére. Most eldöntik ezt, s neki kell állni.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, addig is döntéseket kell hozni, ezért javasolja, hogy a
3./ pontban a 2017. februári képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a feltételek
megteremtésének módjáról, majd a feltételek megteremtéséről tudnak rendelkezni
remélhetőleg legkésőbb az áprilisi testületi ülésen.
Horváth László képviselő úgy véli, ha ezt most eldöntik, akkor el kell indulnia egy
folyamatnak. Tehát, a teljesítést el kell kezdeni. Többek között járműbeszerzést kell végezni.
A járműbeszerzésről a képviselő-testület tud dönteni már januárban. Ha külsőst igényel a
szervezés, akkor azt kell megbízni, és arról is tudnak dönteni januárban. A hatósági
engedélykérelmet, módosítást a jegyző el tudja indítani, utána tud nézni. Amikor ez
megtörtént a gazdasági társaság alapító okiratában át lehet vezetni. Tehát, ez egy folyamat
lesz, s annak a lezárását javasolja áprilisra, de már most kezdjék el. Most eldöntik, hogy ezt a
szolgáltatást maguk végzik, és kezdjék el szépen összerakni, majd ennek lesznek olyan
döntései, melyek testület elé tartoznak.
Sümegi Attila jegyző megjegyzi, van több olyan lépés, ami egymásra épül. Nevezetesen a
hatósági engedélyezés, amit meg kell előznie egy járműbeszerzésnek. A gazdasági társaság
egyik alkalmazottjának meg kell szereznie azt a képesítést, amivel lehet ezt az egészet
üzemeltetni. Amennyiben ezek megvannak, akkor lehet egyáltalán kérni azt, hogy hatósági
engedélyük legyen.
Horváth László képviselő úgy gondolja, ezek a háttér dolgok megvannak.
Sümegi Attila jegyző hangsúlyozza, ezek a háttér dolgok egyáltalán nincsenek meg. Se az
autóbusz nincs meg, se az ember, aki képesítéssel rendelkezik, se azok a feltételek, amik a
pénzügyi könyveléshez szükségesek a gazdasági társaságnál. Ezeket még meg kell teremteni
ahhoz, hogy engedély legyen és indítani lehessen a szolgáltatást.
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Horváth László képviselő nem lát ebben olyan nagy problémát.
Sümegi Attila jegyző a problémát abban látja, hogy a hatósági engedélyezést addig nem lehet
megindítani, amíg ezek a dolgok nincsenek meg.
Horváth László képviselő megítélése szerint a legutóbbi döntésnek és az, hogy betervezték
2018. január 1. napjára, már el kellett volna elindítania, hogy elkezdenek ennek utánanézni.
Véleménye szerint ebből még semmi nincsen.
Sümegi Attila jegyző elmondja, az utánanézés már elindult. A közlekedési hatósággal is
egyeztettek, osztályvezető úrral voltak benn személyesen. Tehát, az egyeztetések és az
információk beszerzése megindult.
Kasper Ágota képviselő jelzi, nem igazán ért ezekhez a dolgokhoz, de úgy véli, először az
önkormányzat költségvetésének kellene meglennie, mert az autóbuszt valamiből meg kell
venni. Tehát, egy kicsit lassítsanak ezen a dolgon.
A 2018. január 1. napjával történő szolgáltatás számára is azt jelenti, hogy 2017. évben el kell
kezdeni a felkészülést, mert ha nem kezdik el időben, akkor január 1-jén nem lesz helyi járati
közlekedés.
Horváth László képviselő véleménye szerint sok mindennel úgy vannak, hogy halogatják, és
igazából nem csinálnak vele semmit. Javasolja, döntsenek a határozati javaslatokról. Egyrészt
a volántársasággal megkötendő szerződésről, másrészt a saját maguk által történő
feladatellátásról.
Ottó Péter polgármester megfogalmazza az alábbi határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 275/2016.(XI.17.) határozatát hatályon
kívül helyezi.
2./ A képviselő-testület a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást
legkésőbb 2017. június 1. napjával a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
üzemeltetésében valósítja meg.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2017. februári rendes képviselőtestületi ülésre készítsen előterjesztést a menetrend szerinti személyszállítás 2./ pontban
meghatározott formában történő működtetésének személyi, tárgyi feltételeivel
kapcsolatban, annak költségvonzatának kimutatásával és a szükséges beszerzések
elindítása céljából.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2017. február 23.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
301/2016.(XII.15.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
képviselőjével a Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett
helyi személyszállítási szolgáltatás 2017. január 1. napjától legfeljebb 2017. december 31.
napjáig történő ellátásáról azzal a feltétellel, hogy a megkötendő közszolgáltatási
szerződésben az önkormányzat legfeljebb 60 napos indokolás nélküli felmondási lehetősége
rendelkezésre álljon.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
302/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 275/2016.(XI.17.) határozatát hatályon
kívül helyezi.
2./ A képviselő-testület a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást
legkésőbb 2017. június 1. napjával a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
üzemeltetésében valósítja meg.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2017. februári rendes képviselőtestületi ülésre készítsen előterjesztést a menetrend szerinti személyszállítás 2./ pontban
meghatározott formában történő működtetésének személyi, tárgyi feltételeivel
kapcsolatban, annak költségvonzatának kimutatásával és a szükséges beszerzések
elindítása céljából.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2017. február 23.

18./ Zirc város települési szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, a későbbiekre nézve – adott esetben egy pályázatnál – nem
lehet probléma, hogy ez a terület egy másik agglomerációhoz tartozik?
Ottó Péter polgármester elmondja, Zirc város a 2.000 lakos-egység feletti agglomeráció
listáján szerepel, ráadásul úgy, hogy a szennyvízelvezetés és –kezelés rendben van és
megoldott. Ennek következtében kizártak a pályázati lehetőségekből. Tehát, összességében
azt nézik, hogy Zirc város 99 %-ban rendben van, ami majdnem 100 %. Ez az 1 % hiányzik
Akli városrésznél. Ahhoz, hogy legalább a vidékfejlesztési pályázatoknál tudjanak indulni,
szükséges, hogy egy olyan agglomerációról leváló közigazgatási egységgel rendelkezzenek,
ahol a szennyvíz kezelését egyedi szennyvíztisztítóval tudják megoldani, ami a pályázat
keretében támogatható lehet. Korábban – még a kohéziós alap pályázat keretében – volt arra
is kísérlet, miszerint Akli városrész szennyvízkezelését úgy oldják meg, hogy a szennyvíz
csövön keresztül, átemelőkkel kerüljön be a zirci szennyvíztisztító-telepre, de gyakorlatilag
nem tudtak megfelelni az egy lakos-egységre maximálisan elszámolható beruházási
költségkategóriának, mivel viszonylag kevés fogyasztó egy nagy költségigényű beruházás
esetében nem támogatható műszaki tartalom szempontjából. Ebből is következik, hogy Akli
városrész szennyvízkezelését fizikai értelemben a várostól függetlenül kell megpróbálniuk
megoldani ott helyben. Megjegyzi, nem egyszerű a történet, mert szakmai pályázati kiírás
szempontjából a kérdés továbbra is nyitva marad, de jelen ismereteik birtokában ezt az egy
járható utat látják.
Horváth László képviselő hozzáteszi, miután szennyvízelvezetési agglomerációról választják
le, ezért másban nem szenved hátrányt. Hozzáteszi, számára úgy tűnt, a térség sem volt
partner abban, hogy együttműködjenek, mert vannak gondjai Lókútnak és Pénzesgyőrnek,
amit meg kell oldani. Véleménye szerint helyes lépés, hogy leválasztják, és erre lehet pénzt
találni.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, mindegyik település a megoldást keresi, és úgy gondolja,
nem feltétlen az együttműködés hiányára vezethető vissza, hogy nincs közös megoldás a
történetben. Az említett települések abban gondolkodnak, hogy a bakonybéli
szennyvíztisztító-telepre bevinni a szennyvizet, s gyakorlatilag Bakonybélhez csatlakozni és
egy önálló, 2.000 főnél magasabb agglomerációt létrehozni. Véleménye szerint, ha Zirc
esetében nem volt életképes, hogy légvonalban 3,5 km hosszú vezetéken vezessék be a
szennyvizet a városba, akkor nem tudja, jóval nagyobb távolságok esetében miért lenne az.
Úgy gondolja, e kérdésben nem nekik kell állást foglalni.

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
303/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 379/2015. (XII.8.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdése alapján a Zirc város települési szennyvízelvezetési
agglomeráció lehatárolásának felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy Akli városrész
kikerüljön a zirci agglomerációból.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ ponthoz szükséges dokumentáció
elkészítésére elfogadja a PROWATECH Kft. ajánlatát, 590.000,- Ft + ÁFA díjjal. A
dokumentáció elkészítésének díját a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
2./ pontban nevesített vállalkozástól a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának
felülvizsgálatához szükséges dokumentáció elkészítését megrendelje, valamint az ezzel
kapcsolatos eljárások során szükségessé váló jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2016. december 30., illetve folyamatos

19./ 2017. évi városüzemeltetési feladatok prioritási sorrendje
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.
városüzemeltetési feladatai között első helyen szerepeljen egy faaprító gép beszerzése
maximum 3 millió forint összegben.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a „Zirci
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. városüzemeltetési feladatai között a prioritási
sorrendben szerepeljen egy faaprító gép beszerzése.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Ottó Péter polgármester úgy véli, semmi akadálya, hogy a bizottságok javaslatait támogassa
és a gazdasági társaságnál első helyen szerepeljen a faaprító gép beszerzése a tervezett 3
millió forintos költséggel. Megjegyzi, tervezik pályázat benyújtását a meglévő kommunális
traktor adapterének bővítésére, melynek keretében ágaprító beszerzésére is sor kerülne. Bízik
benne, hogy pályázati forrásból tudják majd ezt a célt teljesíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
304/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati intézmények
és az önkormányzati hivatal szakemberei által összeállított városüzemeltetési fejlesztési
feladatok prioritási sorrendjét.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi fejlesztéseit az 1./ pontban
meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével valósítja meg a költségvetésben
rendelkezésre álló fejlesztési keret összeg erejéig.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi
költségvetés összeállításánál a fejlesztésekre rendelkezésre álló saját forrás összegének 70
%-át az 1./ pontban elfogadott prioritási sorrend szerinti feladatokra, 30 %-át tartalék
keretnek tervezze, az év közben felmerülő rendkívüli városüzemeltetési feladatok
kiadásainak fedezetére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. december 31.
3./ pont esetében: 2017. évi költségvetés készítése

20./ A Zirc város történeti kutatásaival kapcsolatos projekt-terv megtárgyalása
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az alábbi
kiegészítéssel:
„3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatóját, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság 2017.
februári ülésére a történeti kutatásokkal kapcsolatosan pontos, egy évre szóló egyéni
munkatervet állítson össze Dr. Németh-Vida Beáta számára, valamint számoljon be a
lezárult év kutatásáról.”

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
305/2016.(XII.15.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város történeti kutatásaival
kapcsolatos projekt-tervet megismerte.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban megjelölt kutatásokkal
kapcsolatosan a 30/2016.(II.25.) határozattal biztosított 1 fő határozott idejű
közalkalmazott jogviszonyának határozatlan idejű jogviszonnyá történő átalakításához
hozzájárul, s az ehhez szükséges előirányzatot az intézmény költségvetésében biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatóját, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság 2017.
februári ülésére a történeti kutatásokkal kapcsolatosan pontos, egy évre szóló egyéni
munkatervet állítson össze Dr. Németh-Vida Beáta számára, valamint számoljon be a
lezárult év kutatásáról.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
3./ pont esetében: 2017. február 28.

21./ Tájékoztató a Zirci Települési Értéktárról
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
Bieberné Réz Ágnes igazgató

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Települési Értéktárról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

22./ Tájékoztató napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatosan
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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Sümegi Attila jegyző elmondja, a kormányhivatal állásfoglalása megegyezett az általa
előzetesen ismertetettel és a több éves gyakorlatot megfelelőnek tartották ezzel kapcsolatban.

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi
pontok tárgyalásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

23./ 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.

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

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

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

25./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.

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

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

