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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 22-én 18,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

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

- meghívottak:

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

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

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
32/2017.(II.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Horváth László Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti
határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I-III.
negyedéves beszámoló
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ „Múzeumok éjszakája” 2017. évi programjainak támogatásával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
7./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirci Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos megállapodás felmondása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ MikroVoks jegyzőkönyv, szavazatszámláló és konferencia rendszer beszerzése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László gazdasági tanácsnok
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11./ A zirci központi háziorvosi ügyeleti feladat jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Kivitelező kiválasztása a Kubinyi-program 2016. keretében a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház új kiállítására
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Pályázat benyújtása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Testvérvárosi rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./

Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatti 1125/1 hrsz-ú ingatlan telepítési tanulmányterv,
valamint építési engedélyezési dokumentáció készítésére tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

16./ Helyi járati közlekedés önkormányzati működtetéshez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Önkormányzati kintlévőségek behajtásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Területcserével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
19./ Tájékoztató Akli Majorért Műemlék Alapítvány kérelméről
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által elindított projektek, megrendelt tervezések
állásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a „Területcserével
kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2017.(II.22.) határozata
„Területcserével kapcsolatos döntések meghozatala”
című napirendi pont
zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
„Területcserével kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat érint és az adott
vagyontárgy jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés indokainak
nyilvánosságra kerülése az önkormányzat gazdasági érdekeit vélelmezhetően közvetlenül
veszélyeztetné.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy elsőként tárgyalják meg az 5./ – A menetrend szerinti
helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I-III. negyedéves beszámoló –
napirendi pontot, majd a zárt ülés napirendi pontját a nyílt ülést követően vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

Ottó Péter polgármester elmondja, hogy Dr. Benczik Ágnes Adrienn és Kasper Ágota
képviselők a napirendi pontok tárgyalása előtt szeretnének kérdést feltenni.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő utal arra, hogy elég nagy port vert fel a városban az
elmúlt időben a már karácsony előtt elinduló újfajta havonkénti zöldhulladék-gyűjtés. Kérdezi
a Városüzemeltetési Osztály vezetőjétől, hogy várható-e ebben valamifajta ésszerűsítés, mert
úgy gondolja, ha valóban havonta begyűjtik, és ingyen elviszik, akkor az önkormányzatnak
célszerű lenne átgondolni, hogy valami ésszerű ellenszolgáltatás fejében megoldják azt, hogy
a házaktól a gyűjtőhelyre eljusson a zöldhulladék.
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, ezt a szolgáltatást a közszolgáltató Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezette be. Decemberben indult először,
s havonta egyszer jönnek ki. Még elég kezdetleges a dolog. Tárgyalásokat folytatnak velük,
hogy minél többen igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást. Reményei szerint márciusban már
a lakosságot is tájékoztatni tudják.
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Ottó Péter polgármester hozzáteszi, a szolgáltató a kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy
havonta egy alkalommal megjelenik üres autóval, majd a nap végén üres autóval távozik a
településről. Nyilván a téli időszak, amikor hosszú időn keresztül hó borította a tájat, nem a
legalkalmasabb a zöldhulladék gyűjtésére. Úgy gondolja, ha ebben a formában működik
tovább, akkor is előrébb tudnak lépni ebben a történetben, mint ami a korábbi években
jellemző volt, de valóban bizonytalanságokat rejt magában, mint ahogy osztályvezető úr is
elmondta.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, mi van a zirci honlappal?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy jelen pillanatban két zirci honlap is működik. A régi
honlapról elérhető az új honlap kísérleti jellegű felülete, amely több helyen még pontosításra,
illetve tartalomfeltöltésre szorul. Úgy gondolja, a legfontosabb információk azon a felületen is
elérhetők.
Kasper Ágota képviselő szerint a pontosításra nagy szükség lenne, illetve fel kellene
gyorsítani, mert megnézte és elég érdekes dolgok voltak rajta. Példaként említi, hogy a
testvérvárosok kapcsán Karl-Heinz Schäfer szerepel mind a mai napig Pohlheim város
képviselőjeként, holott az urat már másként hívják. A különféle testvérvárosi egyesületek
vezetőségében is történt változás, vagy a Veszprém-Győr vasútvonal közlekedését nem 1906ban indították, hanem 1896-ban. Tehát, vannak olyan dolgok, amit célszerű lenne mielőbb
javítani, mert valószínűnek tartja, hogy a kísérleti honlapra mások is felmennek.
Ottó Péter polgármester kérése a képviselő-testület tagjaihoz és az állampolgárokhoz is, hogy
a hibák kijavításában működjenek együtt. Tehát, aki észleli, hogy valami probléma van, akkor
azt legyen szíves e-mailben jelezze közvetlenül a hivatal irányába. Egyértelmű, hogy a hivatal
ilyen területen működő munkatársai is, mert kimondottan olyan szakemberük nincs, akinek
csak az lenne a dolga, hogy a honlap aktualitásaival foglalkozzon. Természetesen a hivatal
munkatársai ugyancsak megteszik a tőlük telhetőt egyes felületek, vagy a hozzá tartozó egyes
tartalomrészek aktualizálása, frissen tartása érdekében.
Kasper Ágota képviselő az utcanév táblákkal kapcsolatban kérdezi, mi történt velük, miért állt
le, mikor folytatódik?
Ottó Péter polgármester válasza szerint az önkormányzat év vége felé kötött szerződést a
kivitelezővel. A szerződésben és az ajánlatukban is úgy vállalták a munka végzését, hogyha a
napi hőmérséklet 6-8 oC fok felett van. Egyértelmű, hogy olyan kemény tél áll a hátuk
mögött, amikor nem várható el senkitől sem, hogy szabadtéren ilyen tevékenységet végezzen.
Ismeretei szerint a táblákat legyártották, s mindenkinek érdeke, hogy azok minél előbb a
helyükre kerüljenek.
Kasper Ágota képviselő érdeklődik a tanulmányi kirándulásoknak kiajánlandó csomagok
felől.
Ottó Péter polgármester elmondja, tegnap kérdezett rá Németh Gáborra, az Emberi
Kapcsolatok Bizottság tagjára, aki felvállalta ennek egyfajta kiadványi formában történő
megszerkesztését. Úgy nyilatkozott, hogy már célegyenesben van. Bízzanak benne, hogy a
közeljövőben egy olyan anyag kerül a birtokukba, amit büszkén küldenek ki az ország minden
iskolájába.
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Kasper Ágota képviselő szerint ez jó lenne, mert az idő halad. Felveti, hogy kézhez kaptak
egy meghívót, amivel az a problémája, hogy 2017. március 4-én, szombaton 16,00 órakor egy
valószínűleg nagyon színvonalas és sok érdeklődőre számot tartó rendezvényre kerül sor, de
ugyanezen a napon 15,00 órától Kalevala-nap lesz a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóházban, ahol közreműködnek a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület tagjai is. Úgy
véli, ez egy kis kavarodást okoz, s vallják be őszintén, Zircen annyira nem tolong a tömeg,
amikor egy-egy ilyen rendezvényről van szó. Kéri, ne oltsák ki egymás rendezvényeit.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az intézményvezetőknek kell ezt elsősorban
megbeszélniük. Sajnálja, hogy ez a történet ilyen szempontból nem ért össze. Bízzanak benne,
hogy mind a két rendezvényen nagyszámú érdeklődő lesz.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
5./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása, 2016. I-III.
negyedéves 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 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
34/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2016. I-III. negyedéves gazdálkodási adatai alapján az üzemeltetési veszteség
támogatására 1.563.243,- 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. február 28.
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1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Horváth László Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke

Horváth László képviselő, bizottsági elnök elmondja, a képviselő-testület tagjai a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:

2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti
határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok 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:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
Megnevezés
Helyi adók, települési adók
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

adatok ezer forintban
2017.
2018.
2019.
2020.
év
év
év
év
288 429 279 500 279 500 279 500
0

0

0

0

2 482

2 200

2 200

2 200

13 460

15 000

15 000

15 000

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

Saját bevételek összesen:

304 371 296 700 296 700 296 700

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból
fennálló kötelezettségei 2017. évben és az azt követő három költségvetési évben
nincsenek.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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b/ Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja és
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban meghozott
alábbi határozatát:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása eredményeképpen
az alábbi megállapításokat teszi:
- A tervezett bevételek teljesítését realizálhatónak tartja a Bizottság.
- Javasolja a Bizottság, hogy az év közben realizálható többletbevételek általános tartalékba
kerüljenek.
- A költségvetés biztonsága érdekében tovább kell keresni a lehetőségeket a működési
költségek mérséklésére, továbbá fontos az önként vállalt feladatok költségvetésen belüli
súlyának folyamatos kontrollja.
- Ügyelni kell arra, hogy a kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok teljesülésének
ütemében kerüljenek felhasználásra.
- Fokozottan ügyelni kell a takarékos gazdálkodásra, előtérbe kell helyezni a kötelező
feladatokat, azok megfelelő színvonalon történő ellátását.
- Újabb önként vállalt feladatokat csak abban az esetben szabad felvállalni, amennyiben a
kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosított.”

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti a tervezett költségvetés legfontosabb számait, mely
szerint az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi bevételi és kiadási főösszege
1.138.234.000,- Ft-ban kerülne megállapításra. Ennek az összegnek nagy része a működési
költségvetési kiadásra jelent fedezetet. A működési költségvetés 932.375.000,- Ft. Ebből
következik a felhalmozási kiadás összege, mellyel kapcsolatban megjegyzi, a források nagy
része céltartalékba kerül tekintettel arra, hogy meghatározott feladatokhoz rendelt forrásról
van szó.
Úgy gondolja, az önkormányzat az előző évekhez képest talán annyival van nehezebb
helyzetben, hogy év elejével elég jelentős béremelések voltak egyrészt a minimálbér, másrészt
a szakmai bérminimum emelkedése, illetve a képviselő-testület döntéseinek függvényében.
Ezek fedezete jelen pillanatban nagyrészt az önkormányzat forrásaiból biztosított. Bíznak
abban, hogy az állam részéről megtörténik a béremelések kompenzálása, amely év közben
jelenthet majd plusz bevételeket az önkormányzat számára, ami egy kicsit talán a
mozgásterüket bővítheti.
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Az előterjesztéshez hozzátartozik az is, hogy nagyon sok olyan feladat nem került bele a
költségvetési rendelet tervezetébe, amiket az elmúlt évben meghatároztak, célul tűztek ki a
2017-es évre vonatkozóan, illetőleg a mai testületi ülésen is lesznek még olyan döntéseik,
melyekhez forrás kellene, de jelen pillanatban nagyon szűkösen lehet megtalálni a fedezetét.

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

3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

4./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Ottó Péter, főállású
polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 42 munkanap
szabadságra jogosult az alábbiak szerint:
Alapszabadság:
25 munkanap/év
Pótszabadság:
14 munkanap/év
2016. évben fel nem használt szabadság

2017.01.01. – 2017.12.31.
2017.01.01. – 2017.12.31.
2016.01.01. - 2016.12.31.

25 nap
14 nap
3 nap
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban megállapított 42 munkanap
szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

3./

Év

Hónap

2017.

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Naptári nap megjelölése

2.
13-14.
16-17.
13. 18.
16. 19.
10-14. 17-21.
7-11. 14-15. 21-25. 28-31.
30-31.
2-3.
27-29.

Igénybe venni
kívánt napok
száma adott
hónapban
1
2
2
2
2
10
16
2
2
3

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Zirc Város Polgármestere részére a jelen
határozat 1./ pontja szerint a 2017. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv.
225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás
naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatos

6./ „Múzeumok éjszakája” 2017. évi programjainak támogatásával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Múzeumok éjszakája” 2017. évi
központi programjainak megvalósítására legfeljebb 300.000,- Ft-ot biztosít a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2017. évi költségvetésében.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert arra, hogy az 1./ pontban meghatározott
összeg az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében betervezésre kerüljön
Felelős: 1./ – 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2017. február 22.”
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az 1./ pont alábbiak
szerinti módosításával:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Múzeumok éjszakája” 2017. évi
központi programjainak megvalósítására legfeljebb 300.000,- Ft-ot biztosít a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2017. évi költségvetésében.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokkal összhangban teszi fel szavazásra a
határozati javaslatot azzal, hogy a 2./ pontban – miután már elfogadott költségvetésük van –
ne „A Képviselő-testület utasítja a polgármestert arra, hogy az 1./ pontban meghatározott
összeg az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében betervezésre kerüljön.” szöveg
szerepeljen, hanem jelöljék meg az 1./ pontban vállalt 300.000,- Ft forrását az elfogadott
költségvetés általános tartaléka terhére.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Múzeumok éjszakája” 2017. évi
központi programjainak megvalósítására legfeljebb 300.000,- Ft-ot biztosít a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2017. évi költségvetésében.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott összeget az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal

7./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2016. december 15. napján kelt 2017. január havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról történő
lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Zirci Zeneiskoláért
Alapítvány támogatására irányuló kérelmét tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen keletkező
280.600,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanezer-hatszáz forint terhére, azzal azonos összegben
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Zirci Zeneiskoláért Alapítványt (Székhely:
8420 Zirc, Deák Ferenc utca 26.; adószám: 18927546-1-19; képviseli: Kovács Zsolt), a
Fúvós Zenekar tárgyi feltételeinek javítása és az Alapítvány 2017. évi működésének
színvonalas megvalósítása érdekében. 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 a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. február 28.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2016. december 15. napján kelt 2017. február havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról történő
lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben az Öreg-Bakony Barátai
Egyesület támogatására irányuló kérelmét tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen keletkező
280.600,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanezer hatszáz forint terhére, azzal azonos összegben
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) 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.
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. február 28.

8./ Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
képviselő-testületi ülésre a Támogatottól kerüljön bekérésre a lámpatestek megrendeléséről
szóló dokumentum, valamint a visszaigazolás az áruhiányról.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását abban az esetben, ha
a képviselő-testületi ülésig a lámpatestek megrendeléséről szóló dokumentumot a Támogatott
benyújtja.

Ottó Péter polgármester elmondja, a mai napon megérkezett és a képviselő-testület tagjai
kézhez kapták az igazolás fénymásolatát, ami által igazolva látszik, hogy gyakorlatilag a
lámpatestek megrendelésre kerültek, de leszállításuk áruhiány miatt nem történt meg. Ennek
értelmében az „A” határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Akli Majorért Műemlék
Alapítvány (Székhely: 8420 Zirc, Akli Major, adószám: 19380434-1-19; képviseli: Vajda
Eszter Kinga) az „Akli Major Piac – téli piactér megvilágítása a magtárban” tárgyú
170.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználási határidejének módosítására
irányuló kérelmét.
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2./ A Képviselő-testület a 183/2016.(VII.14.) határozatában megítélt támogatás felhasználási
határidejét, 2016. december 31. napjáról 2017. március 31. napjára, míg a támogatással
való elszámolás határidejét 2017. február 28. napjáról 2017. április 29. 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: 2017. február 28.

9./ Zirci Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos megállapodás felmondása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium épületében elhelyezett Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Zirci Tagintézmény takarítási és kisebb javítási, karbantartási feladatainak elvégzésére – a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – megkötött, az előterjesztés 1. mellékletét
képező megállapodást 2017. június 30. napjával felmondja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti felmondás
közléséről gondoskodjon.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. március 5.
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10./ MikroVoks jegyzőkönyv, szavazatszámláló és konferencia rendszer beszerzése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László gazdasági tanácsnok

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MikroVoks jegyzőkönyv,
szavazatszámláló és konferencia rendszer beszerzésre elfogadja a GLOBOMAX Zrt.
ajánlatát, bruttó 3.482.862,- Ft bekerülési összeggel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített beszerzést abban
az esetben valósítja meg, ha a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítható.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az „A” és „B” határozati
javaslatok elfogadását abban az esetben, ha a beszerzés pénzügyi fedezetét az önkormányzat
2017. évi költségvetésében biztosítani tudja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság határozati
javaslatának 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben szerzi be az 1./ pontban
nevesített rendszert amennyiben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a pénzügyi
fedezete biztosítottá válik.”
Megjegyzi, ez feltételezi azt, hogy a költségvetési rendelet módosításánál – amennyiben van
forrásuk – meghozzák azt a döntést, amellyel bekerül az előirányzatok közé ennek a
rendszernek a beszerzése, s onnantól kezdve a beszerzés végrehajtható. Ebből következően
ismerteti az alábbi 3./ pontot:
„3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pontban meghatározott feltétel
teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert a MikroVoks rendszer megrendelésére.”
Elmondja, értelemszerűen az előterjesztés második határozati javaslata is ennek megfelelően
kerülne pontosításra.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2017.(II.22.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MikroVoks jegyzőkönyv,
szavazatszámláló és konferencia rendszer beszerzésre elfogadja a GLOBOMAX Zrt.
ajánlatát, bruttó 3.482.862,- Ft bekerülési összeggel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben szerzi be az 1./ pontban
nevesített rendszert amennyiben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a pénzügyi
fedezete biztosítottá válik.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pontban meghatározott feltétel
teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert a MikroVoks rendszer megrendelésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: folyamatos

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017.(II.22.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MikroVoks jegyzőkönyv,
szavazatszámláló és konferencia rendszer EDtR-2 Elektronikus Döntéstámogató
Rendszerrel történő kiegészítésére elfogadja a GLOBOMAX Zrt. ajánlatát, bruttó 31.750,Ft/hó szolgáltatási összeggel, valamint a bruttó 920.330,- Ft telepítési költséggel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben szerzi be az 1./ pontban
nevesített rendszert amennyiben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a pénzügyi
fedezete biztosítottá válik.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pontban meghatározott feltétel
teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert a rendszer megrendelésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: folyamatos
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11./ A zirci központi háziorvosi ügyeleti feladat jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos
megállapodásba kerüljenek rögzítésre a kilépéssel kapcsolatos jogi konzekvenciák.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd javasolja, hogy a határozati
javaslat 2./ pontjában a „közbeszerzési eljárás” megfogalmazás helyett „pályázati eljárás”
szerepeljen. Egyértelmű, hogy a jogi környezetet értelmezve ez magába foglalhatja a
közbeszerzés lefolytatását, illetve ha a jogi feltételek úgy adódnak, akkor egyszerű pályázati
eljárás formájában lehet végigvinni ezt a történetet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő jelzi, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Benczik Ágnes
Adrienn képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2018.
január 1. napjától 2020. december 31. napjáig a kötelező feladat-ellátási körébe tartozó
központi háziorvosi ügyelet külső közreműködő bevonásával történő ellátását
megpályáztatja. A pályázati kiírás összeállításában alapvető szempont, hogy Zircen az
ügyeleti időben folyamatosan legyen jelen az ellátást biztosító személyzet, a feladatellátás
biztonsága, helyben történő elérhetősége ne szenvedjen csorbát, valamint a jelenleginél
kedvezőbb önkormányzati finanszírozás mellett legyen működtethető.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kérje fel a zirci járás területén központi
háziorvosi ügyeleti feladat ellátásában érintett önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy
2017. március 16-ig hozzanak döntést arról, hogy csatlakozni kívánnak-e egy Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete által indítandó – az 1./ és 3./ pontokban meghatározott
feltételek szerinti – pályázati eljáráshoz oly módon, hogy Zirc Városi Önkormányzat
nevükben ajánlatkérőként járjon el, és a pályázati eljárással kapcsolatos döntéseket
meghozza.
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3./ A Képviselő-testület a pályázati eljárás lebonyolításának költségét saját költségvetésében
biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. február 27.
3./ pont esetében: folyamatos

12./ Kivitelező kiválasztása a Kubinyi-program 2016. keretében a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház új kiállítására
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem foglalt állást az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek
nyilvánítani, valamint új pályázat kiírását az esetlegesen kedvezőbb árajánlatok benyújtása
érdekében.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő jelzi, hogy megváltoztatja a véleményét, ugyanis a Gazdasági,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén szintén tartózkodással szavazott.
Átgondolva, illetve beszélve a leginkább érintett féllel amellett van, hogy fogadják el a
határozati javaslatot és induljon meg a munka, mert egyébként ez óriási csúszást szenvedhet,
hiszen pályázati pénzről van szó.
Lingl Zoltán képviselő szintén javasolja a képviselő-testületnek, fontolják meg, hogy mégis
meg kellene indítani.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy hét, nagyrészt helyi vállalkozástól kértek ajánlatot,
ugyanakkor két vállalkozástól érkezett árajánlat, akik elég közel vannak ajánlati árukban
egymáshoz, illetve a tervező által elkészített költségbecsléshez is. Igaz, a pályázat
megvalósítására elméletileg ez az év rendelkezésre áll, de tekintettel arra, hogy minden újabb
eljárási cselekedettel az idő rövidül és időt veszítenek, ezért őszintén megvallva túl sok esélyt
nem lát arra, hogy ennél érdemben kedvezőbb ajánlatokat kapna az önkormányzat erre a
munkára. Sőt, ha az előttük álló időszakban bármikor, az önkormányzatok által benyújtott
TOP pályázatok keretében eredményhirdetésekre lehet számítani, akkor onnantól kezdve
véleménye szerint az építőipar leterheltsége még jelentősebb mértékű lesz, mint amilyen jelen
pillanatban.
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Horváth László képviselő megjegyzi, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság azért javasolta ennek az
újra meghirdetését, mert a beadott építési ajánlatok kb. 20-23 %-kal magasabb értéket
képviselnek, mint a pályázatban elnyert és erre fordítandó összeg. Tehát, a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság – véleménye szerint helyesen – kötelezettsége, miszerint figyeljen arra,
ne legyen gyakorlat, hogy folyamatosan az önkormányzatnak a pályázati önrész felett még
jelentős mértékben bele kelljen nyúlnia a zsebébe ahhoz, hogy a kiviteli munkákat el lehessen
végezni. Az elmúlt időszakban is sajnos sokszor beleszaladtak olyanba, hogy drágább
kivitelezői ajánlatok érkeztek be, mint amit egyébként a pályázat ezen a szinten elbírt. Tehát,
gyakorlatilag olyan pénzről van szó, amit az önkormányzatnak kell saját forrásaiból
hozzátenni a pályázati önrészen kívül.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a múzeumban elindult a népi kismesterségek
műhelyinek felújítása, ami általában két műhelyenként valósult meg eddig. Ebben a
szakaszban is gyakorlatilag két műhelyről lenne szó; a kovács- és a bognárműhelyről. A
pályázaton elnyert 10 millió forint a szűk keresztmetszet. Tehát, ennél jobban a
megvalósítandó műszaki tartalmat, és az elnyert pályázati összeget nem lehetett egymáshoz
közelíteni. Annak nincsen értelme, hogy azt mondják, nincs két műhelyre lehetőségük, és
csak egyet valósítanak meg, mert akkor valószínű, hogy a pályázati forrás egyharmadát vagy
a 40 %-át vissza kellene adniuk. Annak sincs értelme, hogy esetleg az egyik műhely
háromnegyed részében készüljön el.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy a földszinti
műhelysorra több éven keresztül beadták ezt a pályázatot mindig a lehetséges maximum 35
millió forintra, amit sosem kaptak meg. Az első évben 3 millió forintot kaptak előkészítésre,
amiből elkészült a múzeumi bolt, mint látogató fogadó helyiség. A második évben elnyert 10
millió forintból az előző két műhelyt tették rendbe, s most ismét 10 millió forintot kaptak két
műhelyre. Nagyon sajnálja, hogy ez az összeg nem elég arra, amire elégnek kellene lennie.
Egyszerűen a helyiség-beosztás nem tesz más logikus szakaszolást lehetővé. Nyilván első
alkalommal is, amikor a 10 millió forintot nyerték el, egyeztetések voltak, hogy lehet-e
másképp megosztani; esetleg mindenhol készíteni aljzatot és nem helyiségenként haladni.
Egyszerűen az tűnt logikus megoldásnak, hogy két helyiség készüljön el, s most megint két
helyiségre lenne majdnem elég a pénz. Természetesen nagyon szeretné, ha sikerülne folytatni
az építkezést annak ellenére, hogy most fogadták el a költségvetést, s hallották, nem könnyű
év áll a város előtt. Köszöni, hogy nagyon bizalomkeltő költségvetést kapott a múzeum, de
úgy gondolja, talán ezt a 10 millió forintot érdemes lenne beépíteni az épületbe. Ugyan
„kiállítás” megnevezés alatt fut ez a pályázat, de azt tudni kell, hogy a kiállítás költsége
elenyésző ahhoz képest, hogy tulajdonképpen az önkormányzat tulajdonában lévő barokk
műemlék felújításáról van szó. Úgy véli, a múzeum próbál szakmai alapon olyan pénzeket
bevonni, ami nem a szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. Tehát, méltányos lenne, ha az
önkormányzat ki tudná egészíteni a rendelkezésre álló forrást, hiszen az épület lesz értékesebb
ez által.
Horváth László képviselő jelzi, egy általános tendenciát igyekeztek rendezni ezzel a bizottsági
döntéssel, miszerint ne legyen szokás, hogy magasabb ajánlatra is rábólintanak, hanem
próbálják meg a kettőt úgy összehozni, hogy amennyi pénzük van, azt fordítják arra a dologra,
amire szükséges. Véleménye szerint a javaslat eldöntendő, s úgy gondolja, egyszer érdemes
megpróbálni. Lehet, hogy kockázat, s drágább ajánlatok jönnek be, és akkor valóban csúsznak
valamennyit, de az is lehet, hogy ez a kockázat minimális, és bejön egy olyan ajánlat, amivel
valóban el lehet végezni ezt a munkát. Tehát, egy műszaki munkálatról van szó, ahol 2,5
millió forinttal több az ajánlat, mint amennyi pénzük van rá.

22

A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület mindkét beérkezett ajánlatot érvényesnek tekinti, de a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike az
önkormányzat által vállalható összeg felett van a pályázati forrást és a kiegészítendő összeget
figyelembe véve.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot
elvetette.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház F0004 és F0005 helyiségében állandó kiállítás létrehozására vonatkozóan az
építészeti kivitelezési feladatainak elvégzésére a Min-Tech Kft. (8200 Veszprém, Hársfa
u. 25.) ajánlatát fogadja el, bruttó 12.315.937,- Ft díjjal. A kivitelezési költség fedezetét a
Kubinyi Program keretében elnyert támogatás (9.257.500,- Ft), valamint az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése (3.058.437,- Ft) biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői
szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. február 28.

13./ Pályázat benyújtása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívásra
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.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2017.(II.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, mint a Zirci
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait irányítót, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2017. március 14., illetve folyamatos

14./ Testvérvárosi rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok 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:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a testvérvárosi kapcsolatok
ápolását és egyetért azzal, hogy 2018. évben Zircen testvérvárosi találkozó kerüljön
megrendezésre.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy egyeztessen a testvérvárosi
kapcsolatokat ápoló civil szervezetekkel és szerveződésekkel annak érdekében, hogy
megfelelő színvonalú és tartalmú program kerülhessen összeállításra.
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3./ A Képviselő-testület a testvérvárosi találkozó költségeinek finanszírozhatósága érdekében
kezdeményezi a pályázati lehetőségek felkutatását és azok benyújtását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. március 31.
3./ pont esetében: 2017. szeptember 1.

15./

Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatti 1125/1 hrsz-ú ingatlan telepítési tanulmányterv,
valamint építési engedélyezési dokumentáció készítésére tervező kiválasztása
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 azzal, hogy a
határozati javaslat tartalmazza a tanulmányterv, illetve az építési engedélyezési
tervdokumentáció vállalási árát is.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az építési engedélyezési
tervdokumentációra vonatkozó tervezési szerződés csak nyertes pályázat esetén kerüljön
megkötésre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester javasolja a határozati javaslat 1./ pontjába a bizottság javaslatának
megfelelően beletenni a tervezési részfeladatok költségét.
Ismerteti az alábbiak szerint módosított 2./ pontot:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Modum
Építésziroda Kft-vel (székhely: 1147 Budapest, Czobor u. 60/b) a telepítési tanulmányterv
és építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére vonatkozó, az előterjesztés szerinti
ütemezést tartalmazó tervezési szerződés aláírására, amely szerint az építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésére és kifizetésére csak abban az esetben kerüljön sor, ha
nyertes pályázat során annak megvalósítására ténylegesen szükség van.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatt lévő
1125/1 hrsz-ú ingatlan telepítési tanulmányterv (500.000,- Ft + Áfa) és építési
engedélyezési tervdokumentáció (980.000,- Ft + Áfa) készítésére a Modum Építésziroda
Kft. (székhely: 1147 Budapest, Czobor u. 60/b) ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Modum
Építésziroda Kft-vel (székhely: 1147 Budapest, Czobor u. 60/b) a telepítési tanulmányterv
és építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére vonatkozó, az előterjesztés szerinti
ütemezést tartalmazó tervezési szerződés aláírására, amely szerint az építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésére és kifizetésére csak abban az esetben kerüljön sor, ha
nyertes pályázat során annak megvalósítására ténylegesen szükség van.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. március 6.

16./ Helyi járati közlekedés önkormányzati működtetéshez szükséges döntések
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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2017.(II.22.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben kimutatott
költségkalkuláció mellett, változatlan menetrenddel a helyi személyszállítási
közszolgáltatást a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. üzemeltetésében kívánja
megvalósítani.
2./ A Képviselő-testület a helyi személyszállítási közszolgáltatás 1./ pont szerinti működtetés
bevételekkel nem fedezett kiadásai fedezetét mindenkori költségvetéseiben biztosítja.
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3./ A Képviselő-testület a helyi személyszállítási közszolgáltatás üzemeltetéséhez beszerez 1
db legalább 30 férőhelyes (ülő+álló hely), jó állapotban lévő használt városi autóbuszt. A
Képviselő-testület felkéri a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az
autóbusz beszerzésére. A beszerzés pénzügyi fedezetét a "Zirci Városüzemeltetés"
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közhasznúsági Szerződés 3. pontjában meghatározott
keretösszeg terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület a helyi személyszállítás közszolgáltatás tartalék járműveként a
tulajdonában lévő IVECO LSM-679 forgalmi rendszámú autóbuszt üzemeltetésre átadja a
"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. részére. A Képviselő-testület felkéri a "Zirci
Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az autóbusz üzembentartói jogának
bejegyzésével kapcsolatos ügyintézéssel.
5./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a helyi személyszállítás közszolgáltatás
biztosítása érdekében gondoskodjon a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő
munkavállalójának a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. állományába történő
áthelyezéséről.
6./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 2017. április 30. napjára gondoskodjon
az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött
közszolgáltatási szerződés felmondásáról.
7./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatási szerződés tervezetét a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Felelős: 1./, 3./ és 4./ pontok esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
2./, 4./, 6./ és 7./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ - 5./ pontok esetében: 2017. április 30.
6./ pont esetében: 2017. március 1.
7./ pont esetében: 2017. március 30.

17./ Önkormányzati kintlévőségek behajtásával kapcsolatos döntés meghozatala
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2017.(II.22.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 5. mellékletét képező a
Szeráf Pannónia Kft-vel (Cégjegyzék száma: 08-09-028441, adószám: 25755439-2-08,
székhelye: 9161 Győrsövényház, Ady E. u. 7., képviselője: Takácsné Garai Tünde
ügyvezető) kötendő Követeléskezelési Megbízási Keretszerződést és a hozzá tartozó
díjtáblát és meghatalmazást elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban részletezett szerződés megkötésére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szerződésben esetlegesen fellelhető technikai hibák
javítására.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ és 3./ pontok esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. február 28.

19./ Tájékoztató Akli Majorért Műemlék Alapítvány kérelméről
Előadó: Ottó Péter polgármester

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 Akli
Majorért Műemlék Alapítvány kérelméről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

20./ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által elindított projektek, megrendelt tervezések
állásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a beszámolót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja
tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a beszámoló tudomásulvételét.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a beszámoló tudomásulvételét.

a

beszámoló

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
Városi Önkormányzat által elindított projektek, megrendelt tervezések állásáról szóló
beszámolót tudomásul veszi.

21./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
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 az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

22./ 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.

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

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 05 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

