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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 26-án 18,35 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
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Stúdió KB igazgatója
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Ozsváth Kálmán ügyvezető - Budatava 2000 Szolgáltató Kft.
Szöllősi József Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. képviselője
Radnai Gábor Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. képviselője

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

Horváth László képviselő javasolja, hogy a „Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó
előterjesztések” tárgykörben 21./ napirendi pontként polgármester úr adjon tájékoztatást arról,
miszerint 2017. január 23-án hétfőn rendkívüli ülésen foglalkozott a képviselő-testület az
orvosi ügyelet kérdésével. Azóta nyilván a többi érintett települési önkormányzat is meghozta
az ezzel kapcsolatos döntéseket. Kéri, hogy külön napirendi pont keretében szóbeli
tájékoztatóként beszéljék meg, mi történt ezzel kapcsolatban.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester véleménye szerint ez gyakorlatilag sürgősségi indítványnak
tekinthető, s annak megfelelően dönteniük kell a napirendre vételéről hasonlóan az „Egyéb
ügyek” keretében tárgyalandó előterjesztésekhez.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” és „Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések” keretében
az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni
kifogás elbírálása (Zirc 0117/10 hrsz-ú, 0117/11 hrsz-ú, 0117/14 hrsz-ú, 0117/15 hrsz-ú és
0127/11 hrsz-ú ingatlanok)
- A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni
kifogás elbírálása (Zirc 056/13 hrsz-ú ingatlan)
- Tájékoztató a „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti
feladatok ellátása a 2017. április 1. és 2019. december 31. közötti időszakban” tárgyú
közbeszerzési eljárással kapcsolatban megtartott 2017. január 23-i rendkívüli képviselőtestületi ülésről

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(I.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával
kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2017. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2017. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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5./ Városi nagyrendezvények szervezőivel, illetve egyes szervezetekkel megkötendő
megállapodások és szerződések elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ megbízott vezetője bérének felülvizsgálata
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
10./ Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatójának
létszámbővítési kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Pályázat benyújtása önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges gépek beszerzésére (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I. féléves
beszámoló
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Deutsch Csaba lakásvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
21./ Tájékoztató a „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi
ügyeleti feladatok ellátása a 2017. április 1. és 2019. december 31. közötti időszakban”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban megtartott 2017. január 23-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
15./ Egyéb ügyek
a/ A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása
elleni kifogás elbírálása (Zirc 0117/10 hrsz-ú, 0117/11 hrsz-ú, 0117/14 hrsz-ú,
0117/15 hrsz-ú és 0127/11 hrsz-ú ingatlanok)
Előadó: Sümegi Attila jegyző
b/

A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása
elleni kifogás elbírálása (Zirc 056/13 hrsz-ú ingatlan)
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester a meghívott vendégek idejére való tekintettel javasolja elsőként
megtárgyalni a „Városi nagyrendezvények szervezőivel, illetve egyes szervezetekkel
megkötendő megállapodások és szerződések elfogadása”, majd azt követően „A menetrend
szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I. féléves beszámoló” című
napirendi pontot. Javasolja továbbá, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
5./ Városi nagyrendezvények szervezőivel, illetve egyes szervezetekkel megkötendő
megállapodások és szerződések elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Horváth László képviselő elmondja, az előterjesztést az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy a határozati javaslatokat válasszák szét az
eseményeknek megfelelően, s arról külön-külön szavazzanak.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati
javaslatainak elfogadását.
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja
 „A BULI ’91” Közhasznú alapítvánnyal kötendő támogatási szerződéssel vegyes
együttműködési megállapodás,
 a Budatava 2000 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési
megállapodás,
 a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő támogatási szerződés,
 a Veszprém-Főegyházmegyei Karitásszal kötendő támogatási megállapodás,
 a Bakony Polgárőr Egyesülettel kötendő támogatási szerződés
elfogadását.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság ülésén felmerült még a „Múzeumok éjszakája” elnevezésű központi rendezvény
támogatásával kapcsolatban kötendő hasonló jellegű együttműködési megállapodás. Az a
javaslat született, miszerint a résztvevő intézmények egymással történő egyeztetését követően
készüljön egy előterjesztés a februári képviselő-testületi ülésre, hogy a támogatás mértékét a
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetésénél figyelembe lehessen
venni.
Ottó Péter polgármester köszönti Ozsváth Kálmán ügyvezetőt a Bakonyi Vágta főrendezőjét,
mint az egyik megállapodás-tervezetben érintett gazdasági társaság képviselőjét.
Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valami észrevétele, javaslata, gondolata, amit
szeretne velük megosztani?
Ozsváth Kálmán ügyvezető kifejti, 2015-ben és 2016-ban rendezte meg a Tündérmajorban
lévő farmjukon a nemzeti vágta egyik előfutamát, melynek következtében felkerültek
Budapestre és sikerekkel zárták a rendezvényeket. Már az előző években is kérte, hogy az
önkormányzat esetleg nagyobb összeggel támogassa a rendezvényt, ami elmaradt. Ebben az
évben akár egy kétéves szerződést is alá lehetne írni újra a nemzeti vágta rendezőcsapatával.
Ismételten végiggondolt mindent és a legcélszerűbbnek azt tartaná, ha ezt a rendezvényt
átadná a városnak, melynek nevezési díja 2.000.000,- Ft + Áfa, ugyanakkor bevételre is lehet
szert tenni a nevezések által. Úgy gondolja, a betyárnapok helyszínén tökéletesen meg lehet
valósítani a rendezvényt, ami szintén hagyományőrző, Zirchez, a Bakony szívéhez illő dolog.
Akár a betyárnapokkal együtt is meg lehetne tartani, és úgy gondolja, egy igazán neves
rendezvénye lenne a városnak. Javasolja, a város vegye át és valósítsa meg ezt a rendezvényt,
amihez minden segítséget megad.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy amikor egy megbeszélés alkalmával utoljára
találkoztak, már felmerült, miszerint valamilyen módon hozzák össze a betyárnappal ezt a
rendezvényt, de akkor ügyvezető úr elzárkózott ettől.
Ozsváth Kálmán ügyvezető közbeveti, ezt jómaga vetette fel, mert már összehozná ezeket a
dolgokat. Megjegyzi, rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy ezen nem kíván keresni. Két
éven keresztül adott a városnak, s nem keveset. Tehát, ez a rendezvény nagyon sok pénzébe
került, amit nem sajnál és örül, hogy az odalátogatókat vendégül tudta látni. Az
önkormányzattól nem kap támogatást, s jómaga igazából nem kíván erre a rendezvényre
tovább költeni, de nagyon szívesen átadja a városnak.
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Úgy gondolja, egy búcsúnál vagy bármilyen napnál nívósabb rendezvényről van szó, és a
város helyében megtartaná. Szívesen segíti a várost akár lóval, lovassal, szervezéssel,
bármivel, mert a rutinja megvan hozzá, s a rendezvény teljes mértékben a városé lehetne.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, az a másfél millió forint, amiről előzetesen a bizottságok
döntöttek, ügyvezető úr számára nem megfelelő összeg?
Ozsváth Kálmán ügyvezető válasza, hogy nem, majd hozzáteszi, nagyon szépen köszöni, de
nem tudja elfogadni. Hangsúlyozza, nem azért jött ide, hogy esetleg még pár százezer
forintért kilincseljen, mert nincs rá szüksége. Köszöni szépen, neki van pénze, amit eddig el is
költött a város számára, azonban a továbbiakban nem kívánná.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az előterjesztésben szereplő megállapodás-tervezetek
közül az egyik aktualitását vesztette az ügyvezető úr által elmondottak alapján. Személy
szerint úgy emlékszik arra a könyvtár épületében tartott ominózus egyeztetésre, ahol
ügyvezető úr is jelen volt, hogy ott fogalmazódott meg pontosan a nagyrendezvények
finanszírozása szempontjából a kiszámíthatóság érdekében egy többéves együttműködési
megállapodás-tervezet elfogadása, s gyakorlatilag gondolatban minimális összegként az a
másfél millió forint szerepelt, amit az elmúlt években is megkapott a Bakonyi Vágta
rendezvénye. Az előterjesztésben ez a megállapodás-tervezet szerepel. Úgy véli, az
önkormányzat részéről ez az együttműködési gesztus összegszerűségében is a város
lehetőségeihez mérten kellően súlyos történet. Az ügyvezető úr által elmondottakat végig kell
gondolni, aztán majd egy későbbi testületi ülés alkalmával esetleg ebben a témában döntést
hozni.
Véleménye szerint a Hosszúrét területe nem tehető alkalmassá a vágta színvonalas
megrendezéséhez, mivel nincs akkora terület, ahol a vágta előírásai szerinti minimális
pályaméretet ki lehetne alakítani. Úgy véli, ha most ezen a témán még sokat rágódnak, akkor
sem fognak tudni közelebb jutni egy normális megoldáshoz.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő elmondja, bizottsági ülésen felvetődött, hogy a BULI rendezvénye is
elég ingatag lábakon áll, mert tulajdonképpen a múlt őszi tárgyalásokon kívül mást nem
kaptak a szervezők részéről, hogy tényleg valamely irányba komolyan elindultak volna, s
másfél millió forintról van szó. Utal arra, hogy a szerződés-tervezet 4. pontja szerint a
tárgyévi rendezvény részletes költség- és programtervét a tervezett megvalósítást megelőző
30. napig kell benyújtaniuk. Felveti, ezt a 30 napot lehetne-e esetleg 60 napra növelni, s csak
akkor legyen a másfél millió forint kifizetve, ha komoly esélyét látják annak, hogy
megvalósul a program.
Ottó Péter polgármester nem látja akadályát annak, hogy 60 napra változtassák. Ha komolyan
előkészít egy szervező csapat egy rendezvényt, akkor nem 30 nappal előtte derül ki, hogy meg
lehet-e valósítani. Tehát, a szervezésnek, előkészítésnek hónapokkal korábban neki kell állni.
Jelzi, hogy az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság javaslatának megfelelően nem két
határozati javaslatban, hanem mindegyik szervezethez kapcsolódóan külön-külön hozzák meg
döntéseiket. Az első határozati javaslat „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvánnyal kötendő
támogatási szerződéssel vegyes együttműködési megállapodás-tervezetről szól, melynek 4.
pontjában a „30. napig” szövegrész helyébe „60. napig” szövegrész kerül.
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Horváth László képviselő javasolja, hogy mindegyik határozati javaslatban a 2./ és 3./ pontot
cseréljék meg, ugyanis a megállapodásokat addig ne írja alá a polgármester, amíg a jegyző ki
nem javította a hibákat.
Ottó Péter polgármester köszöni a technikai javaslatot, úgy gondolja, semmi akadálya annak,
hogy a 2./ és 3./ pont felcserélésre kerüljön.
Kasper Ágota képviselő a múzeumok éjszakájával kapcsolatban megjegyzi, hogy előző évben
a Bakonyi Természettudományi Múzeum vállalta fel az országos pályáztatást és egyebeket.
Tudomása szerint ebben az évben is ők vállalták fel a pályázat benyújtását. Ez azért érdekes,
mert tavaly szintén az országos pályázat lebonyolítása miatt elég furcsa pénzügyi helyzet állt
elő. Tehát, a résztvevő intézmények az általuk szervezett dolgot maguk fedezték, a a közös
programot – zenekar, pecsételő füzet, plakátok – pályázta meg a természettudományi
múzeum. Ugyanakkor az igényelt 300.000,- Ft helyett csak 100.000,- Ft-ot nyert a
konzorcium, s ennek következtében 200.000,- Ft-ot a múzeum fizetett ki.
Ezt csupán azért említette, mert furcsán alakulnak az országos pályázat kiírásai, döntései és a
beadási időpontok. Jelenleg sem tudja még senki, hogy mi lesz az a téma, amire a pályázatot
be lehet nyújtani. Miután ők próbálják meg idén is ezt a konzorciális pályázatot beadni, ezért
javasolja, hogy az intézmény diszponáljon az összeg felett.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy van más témában is együttműködés támogatási
megállapodás formájában a természettudományi múzeummal. Történetesen a zirci
intézményekbe járó diákok ingyenes múzeumlátogatásának ellentételezésére vonatkozóan.
Véleménye szerint az ez évi támogatási megállapodás részévé lehetne tenni a múzeumok
éjszakája programhoz való hozzájárulás mértékét. Azonban ezt végig kellene gondolni, ezért
az lenne a javaslata, hogy olyan döntést hozzanak a múzeumok éjszakája megrendezésével
kapcsolatban, amely feladatot ad a munkatársaknak; az elkövetkezendő időszakban folytassák
le az érintett intézményekkel a szükséges egyeztetést, hogy mit terveznek erre az évre, annak
milyen költségvonzata van, s a finanszírozásában hogyan tud az önkormányzat részt venni,
majd a következő képviselő-testületi ülésre ebből előterjesztés készülhet.
Kasper Ágota képviselő számára így elfogadható.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 225/2016.(X.13.) határozat alapján „A
BULI ’91” Közhasznú Alapítvánnyal kötendő Támogatási szerződéssel vegyes
együttműködési megállapodást a jelen előterjesztés 1. mellékletében rögzítettek szerinti
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megállapodásban esetlegesen
fellelhető technikai jellegű hibákat kijavítsa.
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3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
megállapodást aláírja.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 3./ pont esetében: 2017. február 5.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2016.(X.13.) határozat alapján a
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő Támogatási szerződést a
jelen előterjesztés 3. mellékletében rögzítettek szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megállapodásban esetlegesen
fellelhető technikai jellegű hibákat kijavítsa.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
megállapodást aláírja.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 3./ pont esetében: 2017. február 5.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2016.(X.13.) határozat alapján a
Veszprém-Főegyházmegyei Karitásszal kötendő Támogatási szerződést a jelen
előterjesztés 4. mellékletében rögzítettek szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megállapodásban esetlegesen
fellelhető technikai jellegű hibákat kijavítsa.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
megállapodást aláírja.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 3./ pont esetében: 2017. február 5.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2016.(X.13.) határozat alapján a
Bakony Polgárőr Egyesülettel kötendő Támogatási szerződést a jelen előterjesztés 5.
mellékletében rögzítettek szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megállapodásban esetlegesen
fellelhető technikai jellegű hibákat kijavítsa.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
megállapodást aláírja.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ - 3./ pont esetében: 2017. február 5.

Ottó Péter polgármester a múzeumok éjszakája rendezvénnyel kapcsolatban ismerteti az
alábbi határozati javaslatot:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatóját, hogy a 2017. februári rendes képviselő-testületi ülésre
készítsen előterjesztést a „Múzeumok éjszakája” 2017. évi programjainak önkormányzati
finanszírozási igényéről a program megvalósításában közreműködő intézmények
képviselőivel lefolytatott egyeztetés eredményeképpen. Felelős: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter
igazgató, határidő: 2017. február 15.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(I.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatóját, hogy a 2017. februári rendes képviselő-testületi ülésre
készítsen előterjesztést a „Múzeumok éjszakája” 2017. évi programjainak önkormányzati
finanszírozási igényéről a program megvalósításában közreműködő intézmények
képviselőivel lefolytatott egyeztetés eredményeképpen.
Felelős: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató
Határidő: 2017. február 15.
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13./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I. féléves
beszámoló
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
képviselőit, majd ismerteti a bizottságok döntését.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő elmondja, bizottsági ülésen felmerült a javítási költség beállítása az
elszámolásba, ezért kérdezi, van-e erről valamilyen javítási könyv, ami a helyi járatról szól?
Szöllősi József Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. képviselőjének
válasza, hogy természetesen van javítási könyv, anyagkivételi bizonylat, és a bizottsági ülésen
elhangzottak alapján egy kicsit bővebben megnézte a költségsorokat. Kifejti, ahhoz, hogy a
rendszer működjön – s ez nem csak a helyi járatra, hanem a Zirc környéki járatokra is
vonatkozik – egy műszaki bázist tart fenn a társaság, s nagyon sok apró költségelem jelenik
meg e rendszer működtetésével kapcsolatban. Ehhez egy kétoldalas részletes költségkimutatás
is van. Az önkormányzat felé benyújtott beszámoló a minisztérium által meghatározott
helyközi közlekedés gazdasági beszámolója szerinti csoportosítás. Tehát, több költségsor
összevonásra került.

Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy időközben megkapták az I-III. negyedév
beszámolóját is, amit jó eséllyel a februári rendes képviselő-testületi ülésre tudnak
előterjeszteni. Kérdezi, hogy az egyes költségsorok alátámasztását az imént említett formában
el tudják készíteni? Tehát, részletesebben lehessen látni az egyes költségsorok alakulását,
teljesülését.
Szöllősi József Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. képviselőjének válasz,
hogy el tudják készíteni és meg fogják küldeni.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy az előterjesztésben 2016. I. félév teljesítési adatai
szerepelnek, a határozati javaslatban pedig a szolgáltató által igényelt veszteségfinanszírozás
összege, ami az I. negyedévet követően átadott összegen felül 2.180.599,- Ft-ot jelent. A
javaslat szeint ezt az összeget adják át a szolgáltatónak, ugyanakkor hátra van még az I-III.
negyedéves és az egész éves beszámoló. Kéri, hogy a bizottsági ülésen elhangzott
észrevételek figyelembevételével tegyenek a képviselő-testület elé egy vaskosabb anyagot,
hogy részletekben lehessen látni az egyes költségsorokat.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2016. I. féléves gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség
támogatására 2.180.599,- Ft összeget átad a szolgáltató részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. január 31.

Ottó Péter polgármester elmondja, megfeledkezett arról, hogy elnök asszony jelezte, miszerint
a napirendi pontok tárgyalása előtt kérdést szeretne feltenni. Ügyrendi javaslata, hogy erre
most adják meg a lehetőséget.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő igazából egy kéréssel fordulna Nemes István képviselő
úrhoz, ugyanis szeretné, ha segítene abban, hogy mely előterjesztés volt az, amiben az
orvosok iparűzési adómentességét és ingyen lakhatását próbálta kezdeményezni, és amit neki
sikerült megvétóznia. Megköszönné, ha ezt a következő képviselő-testületi ülésre
megkaphatná.

1./ A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával
kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet
a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2017. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Közhasznúsági
Szerződés alábbiak szerinti módosításával:
1.4.9. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház székhelyének területén
1.6.25. Kerékpár-gyalogút melletti terület
1.10.2. a Veszprémi Tankerületi Központ zirci járás területén lévő általános iskolák
tanulóinak finanszírozott úszásoktatása
1.10.3. a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladatellátási helyeire járó 3. és egy további évfolyam tanulóinak heti egy órában történő
úszásoktatása

Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén az egyik
külsős bizottsági tag arra tett javaslatot, hogy a hóeltakarítási feladatoknál – ugyan benne van
a Rákóczi téri burkolt felületek – kiemelten szerepeljen a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház előtti járdaszakasz, mivel ott a hóeltakarítást problémásnak érezte.
Tehát, nem a múzeum székhelyének területe, hanem az intézmény előtti közterület beleértve
egészen a Penny Market áruházig tartó járdaszakaszt, mivel a mellette lévő épület is
önkormányzati tulajdonú ingatlan.
Megjegyzi, hogy a Közhasznúsági Szerződés tervezetéből kimaradt a Trosits-ház. Javasolja
beletenni minden olyan releváns ponthoz, amelynek kapcsán a gazdasági társaságnak feladata
lehet. Tehát, kerüljön be a karbantartáshoz, hóeltakarításhoz, fűnyírás, zöldfelület
gondozáshoz.
Pill Eszter osztályvezető jelzi, hogy a karbantartási feladatokhoz nem kell betenni. A
Közhasznúsági Szerződés tervezetének 1.4., 1.5. és 1.6 pontjába kerüljön bele.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, hogy a Trosits-ház előtt a gazdasági társaság a
hóeltakarítást és a zöldfelület gondozást szerződés nélkül eddig is elvégezte.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. 2017. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2017. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a pályázati kiírás
alábbiak szerinti módosításával:
II.) 2.) ………(gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, stb.)
VII.) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, részletes indokolásáról kizárólag magának
a pályázónak vagy kk. tanuló esetén a törvényes képviselőnek ad felvilágosítást.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosításával a
pályázati kiírás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2017. I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület vállalja, hogy a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében a
középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat forrásához 1.000.000,- forint előirányzatot
biztosít.
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3./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Felelős: 1./ - 2./ pontban: Ottó Péter polgármester
3./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2017. január 30.
2./ pontban: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
3./ pontban: 2017. március 15. és a pályázati kiírás szerint

4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat által már megtárgyalt és
elfogadott együttműködési megállapodás elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.(I.26.) határozata
a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást az
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. január 31.

16
6./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 2. mellékletét képező
körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy Zirc város teljes
közigazgatási területe a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5., 8420 Zirc, Köztársaság u. 3.) felvételi körzetébe
tartozik.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprém Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő
eljuttatására.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. február 15.

7./ A polgármester illetményének megállapítása
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.

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy érintettként a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Ottó Péter polgármester
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017.(I.26.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ottó Péter polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
alapján számított 598.302,- Ft összegben, illetve az illetményszámfejtéshez kerekítve
598.300,- Ft összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Horváth Sándor
Árpád alpolgármester nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
tiszteletdíját 230.000,- Ft összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos
okiratok elkészítésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
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9./ A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ megbízott vezetője bérének felülvizsgálata
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok

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

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Szolgáltató
Központ megbízott intézményvezetőjének – Nagyné Fáró Katalinnak – a kinevezésével és
magasabb vezetői feladatok ellátásával történő ideiglenes megbízásával kapcsolatosan
hozott 260/2016.(XI.17.) határozatát az alábbiak szerint módosítja 2017. február 1.
napjával:
- „heti 10 órában történő munkavégzéssel” szövegrész helyébe „heti 18 órában történő
munkavégzéssel” szövegrész kerül;
- a határozat 1./ pontja a következő negyedik mondattal egészül ki: „Magasabb vezető
pótlék mértéke 300 %.”
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megbízott intézményvezető
kinevezését ennek megfelelően módosítsa, a szükséges összeget a költségvetésben
biztosítsa.
Felelős: 1./-2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2017. február 1.
2./ pont esetében: 2017. február 28.

10./ Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatójának
létszámbővítési kérelme
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.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB létszámkeretét Csaba Lilla zirci lakos közalkalmazotti
státuszban történő foglalkoztatásának időtartamára, de legfeljebb az intézményben
jelenleg foglalkoztatott közalkalmazotti munkakört betöltő első közalkalmazott
jogviszonyának megszűnéséig 2017. március 1. napjával 1 fővel megemeli, a
létszámbővítéshez szükséges előirányzatot az intézmény költségvetésében biztosítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltakat az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének elkészítésekor vegye figyelembe.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. február 23.

11./ A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az előlapon
egyszerű többség szerepel a szavazás módjánál, ugyanakkor a társulási megállapodás
módosításáról minősített többséggel kell döntést hozni.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017.(I.26.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Veszprém
és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosításának - egységes szerkezetben - aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a társulási megállapodás tagönkormányzatok jóváhagyása

12./ Pályázat benyújtása önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges gépek beszerzésére (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a kiegészítésben szereplő
összegek alapján a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázati felhívásra.
A fejlesztés megnevezése:
Útkarbantartó és kezelő gépek beszerzése
Zircen
A fejlesztés bruttó összköltsége:
6.947.463,- Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás (75 %)
5.210.597,- Ft
Önerő (25 %)
1.736.866,- Ft
Fejlesztéssel érintett ingatlanok: Zirc város közterületei.
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 1.736.866,- Ft, azaz Egymillióhétszázharminchatezer-nyolcszázhatvanhat forint önrész összegét az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az erőgép és munkagépek
üzemeltetésére 1 fő gépkezelőt alkalmaz legkésőbb a projekt fizikai megvalósításától
folyamatosan, legalább 5 év időtartamban.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.”
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a kiegészítésben szereplő összegek alapján a
határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázati felhívásra.
A fejlesztés megnevezése:
Útkarbantartó és kezelő gépek beszerzése
Zircen
A fejlesztés bruttó összköltsége:
6.947.463,- Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás (75 %)
5.210.597,- Ft
Önerő (25 %)
1.736.866,- Ft
Fejlesztéssel érintett ingatlanok: Zirc város közterületei.
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 1.736.866,- Ft, azaz Egymillióhétszázharminchatezer-nyolcszázhatvanhat forint önrész összegét az Önkormányzat
2017. évi költségvetésében biztosítja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az erőgép és munkagépek
üzemeltetésére 1 fő gépkezelőt alkalmaz legkésőbb a projekt fizikai megvalósításától
folyamatosan, legalább 5 év időtartamban.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.”

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázati felhívásra.
A fejlesztés megnevezése:
Útkarbantartó és kezelő gépek beszerzése
Zircen
A fejlesztés bruttó összköltsége:
6.947.463,- Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás (75 %)
5.210.597,- Ft
Önerő (25 %)
1.736.866,- Ft
Fejlesztéssel érintett ingatlanok: Zirc város közterületei.
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 1.736.866,- Ft, azaz Egymillióhétszázharminchatezer-nyolcszázhatvanhat forint önrész összegét az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az erőgép és munkagépek
üzemeltetésére 1 fő gépkezelőt alkalmaz legkésőbb a projekt fizikai megvalósításától
folyamatosan, legalább 5 év időtartamban.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2017. február 6.

14./ Deutsch Csaba lakásvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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 javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017.(I.26.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirc 2359/2/A/5 hrszú, Zirc, Győri u. 14. fsz. 5. ajtó szám alatti, 45 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati
lakást elidegenítésre kijelöli.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Deutsch Csaba (8420 Zirc,
Győri u. 14. szám alatti lakos), mint Bérlő jogcímen elővásárlásra jogosult részére a Zirc
2359/2/A/5 hrsz-ú, 8420 Zirc, Győri u. 14. fsz. 5. ajtó szám alatti lakást 60 havi
futamidővel értékesíti az alábbiak szerint:
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A lakás forgalmi értéke:
A Lakásrendelet 31. § (1)
bekezdés ba) pontja szerinti
kedvezmény (15 %):
Vételár:
Szerződés megkötésekor
fizetendő vételárelőleg (a
vételár 20 %-a):
Fennmaradó vételárrész:
Kamat mértéke a teljes
futamidőre

4.200.000,- Ft
- 630.000,- Ft
3.570.000,- Ft

714.000,- Ft
2.856.000,- Ft
A szerződés aláírásakor
érvényes jegybanki
alapkamat

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2015. (III.13.) önkormányzati
rendelet 33. §-a szerinti eladásra vonatkozó ajánlatot küldje meg az elővásárlásra jogosult
részére.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére, amennyiben Deutsch Csaba elővásárlásra jogosult az eladásra
vonatkozó ajánlatot - az ajánlat átvételét követő 30 napon belül - elfogadja.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. február 10.
4./ pont esetében: folyamatos

16./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
elbírálásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

25
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

21./ Tájékoztató a „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi
ügyeleti feladatok ellátása a 2017. április 1. és 2019. december 31. közötti időszakban”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban megtartott 2017. január 23-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésről
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester elmondja, a képviselő-testület hétfőn tartotta rendkívüli ülését,
melynek keretében a Zirci Járás Önkormányzati Társulásához tartozó települési
önkormányzatok elé került előterjesztést tárgyalták meg. Az előterjesztés tárgya volt, hogy a
társulás által a térség 15 települése nevében lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos
aktuális döntéseket, mint ajánlatkérők meg tudják hozni. A képviselő-testület a két döntési
alternatíva közül azt támogatta, amely szerint az egyik ajánlattevő ajánlatát érvényesnek
tekintik, a másik ajánlatot pedig érvénytelennek. Ezzel gyakorlatilag az eljárás tovább
menetele mellett szavaztak. A folytatás az lett volna, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
adónak 5 napon belül be kellett volna nyújtania a teljes pályázati dokumentációját, s annak
értékelését követően hozhatták volna meg az önkormányzatok a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos végső döntésüket. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
elnökének kellett megküldenie minden képviselő-testületnek a tárgyban meghozott döntését.
A zirci képviselő-testülethez hasonlóan hozott hét képviselő-testület döntést, nyolc képviselőtestület pedig úgy döntött, hogy az eljárást a saját maguk részéről eredménytelennek
nyilvánítják. A közbeszerzési kiírás feltételrendszerében úgy határozták meg, ha az eljárást
négy vagy annál több önkormányzat eredménytelennek nyilvánítja, akkor összességében
eredménytelen a közbeszerzési eljárás. Ennek következtében gyakorlatilag a központi orvosi
ügyeleti feladatellátásra vonatkozó eljárás befejeződött. Azoknak, akik a miatt aggódtak, hogy
más formában valósul meg a jövőben a feladatellátás, megnyugtatásként közli, továbbra is a
Zirci Járás Önkormányzati Társulása által fenntartott szociális szolgáltató központ keretein
belül, intézményi keretek közt történik az orvosi ügyeleti feladatellátás. Saját maguk
megnyugtatására ugyanakkor nem tudja azt elmondani, hogy jelen állás szerint hosszútávon
kiszámítható és biztos feladatellátást jelent tekintettel arra, hogy folyamatosan vannak olyan
változások, melyek elsősorban a feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás folyamatos
rendelkezésre állásával és biztosításával kapcsolatos problémákat vetnek fel. Bízik abban,
hogy ezeket tárgyalások és egyeztetések útján meg tudják oldani, s nem lesz semmi akadálya
a zavartalan feladatellátásnak a jövőben sem.
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Horváth László képviselő utal arra, hogy történt egy, s más, többek között lemondott a
szolgálatot eddig szervező orvos tisztségéről. Nyilván ezzel kapcsolatban várnak feladatok a
társulásra, hogy ezt a hiányt egyrészt pótolja, másrészt rendbe tegye azt a „kárt”, amit okozott.
Arra gondol, hogy a kistérségi társulás erre elköltött 1 millió forintot.
Ottó Péter polgármester elnézést kér képviselőtársától, hogy a szavába vág, de tekintettel arra,
hogy tájékoztató keretében tárgyalnak valamit, ezért vitát nem tudnak nyitni róla.
Előterjesztőként a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol, ha tud, de a témával kapcsolatos
szakmai viták lefolytatásának nem itt van a helye és az ideje.
Horváth László képviselő a maga részéről ezzel egyetért.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a „Zirci
Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a
2017. április 1. és 2019. december 31. közötti időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárással
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 36 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
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polgármester
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