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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 27-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. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán,
Nemes István, Vörös Kálmán képviselők (8 fő)
- távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Horváth Sándor alpolgármester

- 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
Tóth Gábor Zirci Rendőrőrs parancsnoka
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatója
Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ vezetője
Dr. Raffay Ágnes stratégiai témavezető – VONZERŐ 2005 Bt.
Dr. Lőrinc Katalin kutatásvezető – VONZERŐ 2005 Bt.
Szelthoffer Ferenc parancsnok – Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
Nátrán Albin vezető mentőtiszt - Országos Mentőszolgálat
Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezete
Varga Gábor Zirci Mentőállomás vezetője
Molnár Anett mentőtiszt – Zirci Mentőállomás
Dr. Ipsits Csaba rendőrezredes kapitányságvezető
Veszprémi Rendőrkapitányság
Hevesiné Németh Marianna turisztikai referens
Csombor Tibor kérelmező – beruházó
Selmeczi József Csongor beruházó

- valamint megjelent még 8 fő érdeklődő állampolgár

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
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A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében a „Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ konyhájára történő
olajsütő beszerzésére irányuló döntés meghozatala” című előterjesztés megtárgyalását.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2017.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

szóló

33/2012.(XII.18.)

4./ Beszámoló az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet
2016. évi munkájáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Beszámoló a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy, őrsparancsnok
6./ Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok
7./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a
megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról
Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
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8./ Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
9./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2016. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Sümegi Attila jegyző
10./ Zirc város turisztikai koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök
képviseletéről szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 34/2013.(II.25.) határozatának felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet, Zirc 0197/7-10, 0197/13-16 hrsz-ú
ingatlanokat érintő módosításának elhatározásáról szóló településfejlesztési döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet, Zirc 0157/6, 0153/3, 0153/1, 0151/1,
valamint a 051 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításának elhatározásáról szóló
településfejlesztési döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Az FC Zirc támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Zirc város közterületein padok és hulladékgyűjtő edények kihelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ A Zirc 0109/1a hrsz-ú „legelő” művelési ágú terület művelési ág változásával kapcsolatos
döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Zirc, 1525/4 hrsz-ú telek művelési ág váltásával kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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22./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Egyéb ügyek
a/ Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ konyhájára történő olajsütő beszerzésére
irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
24./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2016.
évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző
25./ „Zirc város évkönyve 1984-2019” című kiadvány szerkesztőbizottság összetételéről
tájékoztató
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László gazdasági tanácsnok
26./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
27./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az ülést a 4./, 5./, 6./, 10./,
13./ és a 14./ napirendi pontok tárgyalásával kezdjék.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
4./ Beszámoló az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet
2016. évi munkájáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti Nátrán Albin vezető mentőtisztet, Varga Gábor
mentőállomás vezetőt és a Zirci Mentőállomás dolgozóit.
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2017.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Veszprém
Megyei Kirendeltsége Zirci Mentőállomásának 2016. évi működéséről szóló regionális
igazgatói jelentést elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága 2017. április 26-i ülésén hozott
határozatával a „2016. év Zirc Város Mentőse” címet Molnár Anett mentőtisztnek ítélte oda.
Idéz a személyi javaslattételből, mely szerint Molnár Anett Szombathelyen született, és az
érettségi után a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán tanult mentőtiszt
szakon, ahol 2008-ban végzett. Ezt követően a büki mentőállomáson állt szolgálatba, majd
2010. február 1-től az Országos Mentőszolgálat Zirci Mentőállomására nyert áthelyezést, s
azóta teljesít itt szolgálatot. Kezdettől folyamatosan képezte magát, és ehhez kiváló hátteret
nyújt, hogy kórházi fekvőbeteg ellátásban is tapasztalatot szerzett. 2013-2015. között a
veszprémi kórház sürgősségi betegellátó osztályán másodállásban ápolóként és triage
nővérként dolgozott, majd másodállást nem, csak osztályt váltva a Központi Intenzív Terápiás
Osztályon dolgozik részmunkaidőben ápolóként a mentőzés mellett, ami egyben szakmai
fejlődését is jelentősen segíti, mivel a két munkakör részben átfedi egymást, kapcsolódik
egymáshoz. Munkatársai szakmai kérdésekben bátran fordulhatnak hozzá, szívesen ad
tanácsokat, nyújt segítséget mindenkinek.
Szabadidejében házát csinosítja, élvezi a zirci lakhely adta nyugalmat, csendet, távola város
zajától. A kerékpározás, mint hobbi és a versenyeken való részvétel segíti a mindennapok
stresszét levezetni.
Megjegyzi, önkéntesként idén a jégpálya mellett jelentős segítséget nyújtott a városnak abban,
hogy biztosította az egészségügyi ellátást, s bizony sok orra esett és kézsérült gyereket látott
el.

Ezt követően Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök és Ottó Péter
polgármester átadja Molnár Anett mentőtiszt részére a „2016. év Zirc Város Mentőse”
elismerő oklevelet.
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5./ Beszámoló a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy, őrsparancsnok

Ottó Péter polgármester köszönti Dr. Ipsits Csaba rendőrezredest, kapitányságvezetőt és Tóth
Gábor rendőr-őrnagyot, őrsparancsnokot.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Dr. Horváth Sándor alpolgármester megérkezik az ülésterembe.

Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő szeretne magyarázatot kapni arra az esetre, amikor
múlt héten, este fél 11 körül békésen és teljesen szabályosan haladtak hazafelé autójukkal egy
hármas konvoj középső tagjaként, majd amikor bekanyarodtak a város szélén fekvő házuk
garázsához azt vette észre, hogy mögöttük egy rendőrautó áll. Azon túl, hogy megijedt és arra
gondolt, vajon mi történt, a rendőrautó kitolatott és elment. Kérdezi, mivel magyarázható ez,
mert hallotta, hogy másokkal is előfordult?
Tóth Gábor őrsparancsnok válasza szerint most már annyiféle technikával ellátottak, hogy az
azokból kinyerhető adatok alapján meg tudják állapítani, ki vezeti a gépjárművet, ki van
hozzárendelve a gépjárműhöz, van-e műszaki engedélye, kötelező biztosítása a gépjárműnek.
Úgy gondolja, ezt leellenőrizték a kollégái menet közben, s miután a rendszám alapján nem
észleltek hibát, nem körözték a gépjárművet, a gépjárművezetőt ismerték, és nem tartották
szükségesnek az intézkedést, ezért továbbmentek. Számtalan jelzést kapnak a járási hivataltól,
hogy különböző okok miatt a gépjárművet kivonták a forgalomból, így ezekkel a technikákkal
ezt szintén tudják ellenőrizni már menet közben is.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő szerint egy gépjármű megállítása során a
megkülönböztető jelzést szokták használni.
Tóth Gábor őrsparancsnok elmondja, olyan esetben, amikor megállításra kerül sor, akkor
valóban a megkülönböztető hang- és fényjelzést használják. Azonban most már a technika
odáig fejlődött, hogy például a közelmúltban az egyik szórakozóhely ellenőrzése során egy
megállított fiatal meglepődve tapasztalta, egy okostelefon mennyi adatot tud szolgáltatni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő ezt elismeri, és biztos rengeteg előnye van, de talán
emberségesebb lenne odamenni és elmondani, hogy ennyi volt, s akkor nem kellene
idegeskedni.

Hozzászólás nem hangzik el.
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Tóth Gábor őrsparancsnok a beszámolót illetően kifejti, amennyiben a 2016-os évet értékelik,
akkor látszik, hogy nemcsak a Zirci Rendőrőrs, hanem a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes
állományára jelentős terhek hárultak úgy a szolgálatellátás, mint a rendezvénybiztosítások
tekintetében. Azt már látják, hogy 2017. évben még több rendezvény lesz a Veszprémi
Rendőrkapitányság illetékességi területén, amit közösen kell megoldaniuk. Úgy gondolja, a
korábbi évek munkájához hasonlóan ezeket a feladatokat is sikeresen fogják abszolválni.
Mindezen feladatok és mindezen leterheltség mellett úgy véli, a Zirci Rendőrőrs állománya és
a Veszprémi Rendőrkapitányság közösen a tavalyi évben is megtett mindent annak érdekében,
hogy a kapitányság teljes illetékességi területén a közrend, közbiztonság jó szintű legyen. Úgy
gondolja, az önkormányzatoktól visszaérkezett települési értékelések is ezt tükrözik.
Veszprém megyében a Veszprémi Rendőrkapitányság kapta az önkormányzatoktól a
Belügyminisztériumhoz beérkezett vélemények alapján a legjobb értékelést. Véleménye
szerint az a legnagyobb elismerés, amikor az önkormányzat, a helyi lakosság nyújt tükröt a
munkájukról, s úgy gondolja, ezen az úton kell továbbhaladniuk és minél közelebb kerülni az
állampolgárokhoz. Egyrészt úgy, hogy felkeresik őket az általuk indított különböző
programokban, másrészt a migrációs ellenőrzés, amit folyamatosan végrehajtanak a rendőrség
illetékességi területén. E programoknak az a célja, hogy a lakosság szubjektív
biztonságérzetét tudják fokozni. A látható rendőri jelenléttel pedig a bűncselekmények számát
tudják csökkenteni. A bűnügyi helyzet értékelését illetően úgy véli, eredményes évet zártak. A
közterületi jelenlét fokozása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekmények számában
csökkenés volt tapasztalható. Említi, hogy 2015. évben 116, míg 2016. évben 105
bűncselekményt regisztráltak Zirc város területén. A regisztrált bűncselekmények száma
2016. 1-4 hónapjában 28 volt, idén 13. Tehát, tovább csökken a bűncselekmények száma, ami
mindenféleképpen az aprólékos munkának, a jelenlét fokozásának köszönhető, és az
önkormányzat által korábban megfogalmazott igényeknek próbálnak eleget tenni. A
közterületeken elkövetett bűncselekmények számában minimális növekedés tapasztalható. A
kiemelt bűncselekmények száma stagnálást mutat. Örömteli, hogy a lakásbetörésekben, a
jármű önkényes elvételében folyamatos csökkenés tapasztalható. A testi sértések
vonatkozásában még tovább kell azokon a helyeken emelni a jelenlétet, ahol elemzések
alapján a súlyos testi sértés elkövetése megtörtént. A bűnügyi munka, a nyomozás
eredményessége láthatóan folyamatosan javul, 63,5 % volt 2016. évben. Tudják, hol történnek
a bűncselekmények, elemzik, értékelik azokat, a bűnügyi csoport és az egyenruhás állomány
közötti napi kapcsolat révén folyamatosan próbálják azokat megelőzni. Ehhez kapcsolódnak a
programjaik, amelyekkel próbálják még tovább fokozni a közterületi jelenlétet. Az elmúlt
évben problémaként jelentkezett a beszámolónál, hogy magasabb volt a tulajdon elleni
szabálysértések száma. Örömmel jelentheti, hogy itt is csökkenést tudtak elérni. Úgy
gondolja, ebben is a rendőri jelenlét fokozása nagy szerepet játszik. A közlekedési helyzetet
elemezve azt látják, egyre forgalmasabb a 82-es számú főút azáltal, hogy Eplénytől Zircig új
aszfaltréteget kapott, s így még többen jönnek erre, hiszen nemcsak a táj szépsége, hanem
most már a közlekedhetőség is előnyt jelent. Mindezek ellenére a baleseti adatokat tekintve
összességében 15,9 %-kal csökkent a balesetek száma a Zirci Rendőrőrs illetékességi
területén. Kiemeli, hogy halálos kimenetelű közlekedési baleset sem a városban, sem a
rendőrőrs illetékességi területén nem történt. A súlyos sérüléses balesetek számában is 16,6
%-os csökkenést regisztráltak. A könnyű sérüléses balesetek számában ugyancsak 8,3 %-os a
csökkenés. Véleménye szerint ez is azoknak a programoknak köszönhető, melyek egyrészt
kapitányságvezető úr ötletei alapján bevezetésre kerültek, másrészt fokozottan figyelik a 82-es
számú főutat. Zirc városában folyamatosan láthatják a különböző felállítási helyeken az
állományt, ahol szűrik a közlekedőket. Megjegyzi, megerősítő erőként voltak itt a győri
kollégák motorral, a forgalomellenőrző alosztály, a közlekedési osztály folyamatosan lát itt el
szolgálatot. Úgy gondolja, e tekintetben is előrelépés tapasztalható.
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Az illegális migráció helyzetével kapcsolatban elmondhatja, hogy illegális migrációval
összefüggésbe hozható személy az elmúlt évben nem került a látókörükbe. Az állomány e
tekintetben is már-már erőn felül teljesített több alkalommal, s amíg ez a helyzet fennáll,
megtesznek mindent annak érdekében, hogy továbbra is így legyen. Amennyiben a helyzet
megkívánja, akkor ebben is tudnak még előrelépni.
A közbiztonság vonatkozásában említette már a különböző programokat, amiket
végrehajtottak. A 19 megyés intézkedés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ebben az évben
egy új program keretében, arra átültetve ugyanúgy folyamatos rendőri jelenlétet biztosítanak a
város területén. Úgy véli, a bűnügyi és szabálysértési mutatók csökkenése ennek is nagyban
betudhatók.
Kitér arra, hogy az elmúlt évben csak két nagy rendezvényük volt, melyek gond, probléma
nélkül lezajlottak. Rendkívüli veszélyhelyzet 2016. évben nem volt. Az igazgatásrendészeti
tevékenységet illetően említi, hogy Zirc város területén 126 szabálysértési eljárást kellett
kezdeményezniük, melyből 122 közlekedési volt. Az ittas vezetők vonatkozásában továbbra is
zéró tolerancia van, és az új főkapitány úr ezt az irányvonalat megerősítette, úgy hogy ennek
tükrében tevékenykednek. Sajnálattal mondja, hogy előző év 1-4 hónapjában nem szűrtek ki
annyi ittas vezetőt, mint ez év 1-4 hónapjában. A városban 66 vadászati célra szóló
lőfegyvertartási engedély van, mindegyiket leellenőrizték, az elmúlt évben szankciót nem
kellett alkalmazniuk. 63 fő rendelkezik személy- és vagyonőri igazolvánnyal, ellenőrzésük
szintén folyamatos.
Megjegyzi, két körzeti megbízott kollégája folyamatosan járja nemcsak a zirci, hanem a
vidéki iskolákat is. Az iskolarendőr program keretében megelőzési tanácsokkal látják el a
fiatalokat. Szervezés alatt van egy szülők részére tartandó fogadóóra, ahol a szülők figyelmét
hívnák fel azokra a veszélyekre, melyek a fiatalokra leselkednek, és milyen szabálysértéseket,
bűncselekményeket tudnak elkövetni.
Összességében a 2016-os évet értékelve úgy gondolja, a Zirci Rendőrőrs állománya a
számadatok alapján is mindent megtett azért, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete ne
csökkenjen, inkább erősödjön. Próbálták fokozni a közterületi jelenlétet azon jelzések alapján,
melyek a képviselő-testület részéről is érkeztek hozzájuk. Próbáltak tenni a köz érdekében, s
úgy véli, ez a 2017-es évben is így lesz. Megköszöni a segítséget, támogatást, amit kaptak
kérdéseikre, ilyen-olyan adatszolgáltatásaikra. A feltett kérdésekre megpróbál válaszolni, s
kéri, amennyiben a képviselő-testület elfogadásra alkalmasnak találja, akkor fogadja el a
beszámolót.
Nemes István képviselő örül annak, hogy elismert a civil szervezetekkel való összefogás.
Tehát, szoros együttműködés van akár a polgárőrséggel, akár a városban működő olyan
szervezetekkel, akik a bűnmegelőzésben részt vesznek. Úgy gondolja, tisztelet jár azoknak a
kollégáknak, akik a munkájuk mellett a sportban is részt vesznek és eredményeket érnek el.
Megítélése szerint a beszámoló az előző évihez képest összefogottabb, rendezettebb. Pozitív,
hogy a számok csökkentek.

Dr. Kovács László képviselő távozik az ülésteremből.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2017.(IV.27.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci
Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ottó Péter polgármester köszönti Szelthoffer Ferenc parancsnokot, és a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság állományának jelenlévő tagjait. Kérdezi, szóbeli kiegészítéssel kívánnak-e élni?

Szelthoffer Ferenc parancsnok megköszöni az állomány nevében polgármester úr és a
képviselő-testület segítő együttműködését 2016. évre, illetve 2017. eddigi szakaszára
vonatkozóan.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a beszámoló tartalmazza, miszerint gondok vannak az
elhelyezéssel, raktározással. Az önkormányzat annak idején rendelkezésre bocsátotta a volt
„Trosits ház” kapualját és garázsát. Kérdezi, az nem jelentett valami előrelépést e tekintetben?
Hozzáteszi, az udvarban található állapotokat nem taglalja, azokat onnan el kellene takarítani
és akkor valóban ki tudnák használni azt a helyet.
Szelthoffer Ferenc parancsnok válasza, hogy az elhelyezési problémák miatt tárolják ott a
gumiabroncsokat, s mivel azok veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat el kell
szállíttatniuk. Tárgyalásokat folytatnak egy zirci vállalkozóval, aki remélhetőleg díjmentesen
elszállítja a gépjármű gumikat. A „Trosits ház” kapualja megfelelő elhelyezést biztosított egy
ideig a tűzoltás-vezetői gépjármű részére, ami jelen pillanatban működésképtelen. A garázs
viszont állapotából adódóan a kültéren tárolt anyagok tárolását oldaná meg, ugyanis a tető
olyan állapotban van, hogy az egész épület beázik, így ott a raktárban elhelyezett
védőeszközöket, védőfelszereléseket nem tudják tárolni.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő elmondja, jómaga és mások is tapasztalták, hogy a Zirc
és Zirc környéki tűzesetek, illetve balesetek kapcsán a 112-es hívószám enyhén szólva
nehézkes. Fogalmuk sincs róla, hogy hol van Zirc, és az utcákról ne is beszéljenek. Ez egy
tűzesetnél percekbe, életekbe és épületekbe kerülhet. Kérdezi, van-e arra mód, hogy a zirci
vagy legalább a veszprémi tűzoltókat közvetlenül lehessen hívni?
Szelthoffer Ferenc válasza, hogy a 105-ös és a 112-es szám hívásába nem tudnak beavatkozni.
Abban az esetben, ha a zirci tűzoltóság közvetlen vezetékes – 88/575-295 – telefonszámát
hívják, akkor a 24 órában lévő híradó-ügyeletes fel tudja venni a káresetet. Tehát, ha ezt a
számot hívják, akkor közvetlenül hozzájuk fut be a jelzés, amit felvisznek a megfelelő jogi
szabályozók által előírt riasztási rendszerbe, és meg tudják kezdeni a vonulást, így a riasztási
idő jóval lecsökkenhet.

Hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2017.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a tűzoltóság személyi állományának
magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismeri.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, az Emberi Kapcsolatok
Bizottság az eddigiektől eltérően nem a tűzoltóparancsnok beszámolójához kapcsolódóan
javasolt személyt minősítette az év tűzoltójának, hanem egy lakossági tűzeset kapcsán az azt
elszenvedők jelezték, a lángok eloltásán túl olyan gondosságot, körültekintést és empátiát
észleltek az oltásban aktívan résztvevők részéről, hogy úgy gondolták, a személyes
köszöneten kívül ezt mindenképpen méltónak tartják egy oklevéllel történő elismerésre.
Idézi a javaslattevők gondolatait, mely szerint a tűzoltóság nagyobb figyelmet érdemel.
Addig, amíg az ember saját kárán nem találkozik a tűzoltókkal nem is tudja igazán, hogy
milyen nehéz és fontos munkát végeznek. Életüket kockáztatva mentik a bajbajutottakat éjjelnappal, hóban-fagyban. Ez a munka rendkívül megterhelő lehet mind fizikailag, mind
pszichésen, hiszen folyton balesetek, tűzesetek és egyéb katasztrófák, tragédiák helyszínén
kell hősiesen helyt állniuk, s ezért soha nem lehetnek elég hálásak. Köszönik nekik.
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Ezt követően Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök és Ottó Péter
polgármester átadja Horváth Péter tűzoltó, Sági Antal gépjárművezető, Kovács Dénes
rajparancsnok-helyettes, Diósi Tamás parancsnok-helyettes, Szelthoffer Zoltán rajparancsnok
és Szelthoffer Ferenc parancsnok részére a „2016. év Zirc Város Tűzoltója” elismerő
oklevelet.

10./ Zirc város turisztikai koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti Dr. Raffay Ágnest és Dr. Lőrincz Katalint, a koncepció
készítőit.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az alábbiak szerinti módosítással:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VONZERŐ 2005. Bt. által készített „Zirc
turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” című dokumentumot első olvasatban elfogadja.”
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VONZERŐ 2005. Bt. által készített
„Zirc turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” című dokumentumot első olvasatban
elfogadja, és társadalmasításra bocsátja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a
társadalmasításhoz szükséges intézkedések megtételére.”

Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, a koncepció készítőinek
is eleve az volt a szándéka, hogy egy szélesebb körű véleményeztetést követően kerüljön
majd véglegesen elfogadásra az anyag. A bizottságok javaslata ezzel messzemenőkig
összhangban van.
A készítőktől kérdezi, hogy szóbeli kiegészítéssel, rövid összefoglalóval tudnának-e
szolgálni?

Dr. Kovács László képviselő megérkezik az ülésterembe.

Dr. Raffay Ágnes stratégiai témavezető megköszöni a lehetőséget, majd elmondja, arra kaptak
felkérést, hogy segítsék a város turizmusának fellendítését ötletekkel, javaslatokkal. Már az
első egyeztetésen jelezték, ezt úgy tudják elképzelni, hogy amit a képviselő-testület szeretne,
ahhoz nyújtanak mankót, s ennek keretében többféle módszerrel próbáltak információkat,
véleményeket gyűjteni. A feladat egyik időigényes része volt, hogy interjúkat készítettek a
turizmus szereplőivel.
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Ezúton is szeretné megköszönni minden jelenlévőnek, hogy rendelkezésükre állt és bő egy
órát vagy még többet is rászánt arra, hogy megossza a véleményét velük. 21 fővel készítettek
interjút, s ezen kívül kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen a város megítélése külső szemmel,
így került sor egy nagy közönségi felmérésre, ahol a város ismertségét és jó hírnevét
vizsgálták, ennek keretében 345 fő állt rendelkezésükre. Az anyagban szerepel ennek a
felmérésnek az eredménye is. Összességében nagyon pozitív volt az a kép, amit kaptak, de
látszik, az emberek többsége nincs tisztában azzal, hogy mennyi kincs van ebben a városban.
E módszerek segítségével fogalmazták meg azt – többek között a saját tapasztalatukra építve
is –, van esély arra, hogy többen és jobban megismerjék majd a várost. Termékfejlesztésre,
marketingkommunikációra tettek néhány javaslatot. Úgy érzik, e téren van a városnak a
legnagyobb szüksége arra, hogy bővítse a tevékenységét, illetve a szervezeti háttérre is, ami
ezt a munkát tudja segíteni. A továbbiakban is szeretnék ezt az anyagot nyomon követni. A
társadalmasítást szintén kérték, és továbbra is megadnak minden segítséget ehhez. Az
utómunkálatokat ugyancsak szeretnék nyomon követni, s ha a későbbiekben is segítséget
tudnak nyújtani, akkor szívesen állnak rendelkezésre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester jelzi, a társadalmasítást úgy képzelnék el, hogy egyrészt Zirc város
honlapján elérhetővé teszik mindenki számára az elkészült anyagot, másrészt a készítők
közreműködésével tartanának egy fórumot a városházán, ahol személyesen is fel lehet tenni a
kérdéseket, meg lehet fogalmazni a javaslatokat az elkészült anyaggal kapcsolatban. Amikor
ezen túl vannak, akkor kerülne vissza a véglegesített verzió a képviselő-testület elé
jóváhagyásra.
Az Emberi Kapcsolatok Bizottság által megfogalmazott javaslatot kiegészítené egy 3./
ponttal, amely arról szól, hogyha megtörtént a társadalmasítás, akkor a képviselő-testület elé
kerüljön vissza elfogadásra az anyag.
Ismerteti a határozati javaslat 3./ pontját az alábbiak szerint:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett
javaslatok, vélemények figyelembevételével módosított koncepció-tervezetről készítsen
előterjesztést a képviselő-testület 2017. júniusi rendes ülésére.”
Megjegyzi, amennyiben a májusi rendes testületi ülésig ennek a végére tudnak érni, akkor
természetesen a májusi ülésre behozzák az előterjesztést.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VONZERŐ 2005. Bt. által készített „Zirc
turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” című dokumentumot első olvasatban
elfogadja és társadalmasításra bocsátja.
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2./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a
társadalmasításhoz szükséges intézkedések megtételére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett
javaslatok, vélemények figyelembevételével módosított koncepció-tervezetről készítsen
előterjesztést a képviselő-testület 2017. júniusi rendes ülésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. június 29.

Ottó Péter polgármester jelzi, amikor a tárgyalási sorrendre vonatkozó javaslatot
megfogalmazta, a 12./ napirendi pontot kihagyta a sorból, azonban az a 13./ és 14./ napirendi
ponttal szorosan összefügg. Ügyrendi javaslata, hogy először a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló határozat felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést tárgyalják meg, majd
utána a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéseket.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

12./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 34/2013.(II.25.) határozatának felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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
92/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait,
mely szabályokat alkalmazni kell a tervezés tárgyától függően a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy módosítása során
történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2013.(II.25.) határozatát hatályon
kívül helyezi.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos
2./ pont esetében: azonnal

13./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet, Zirc 0197/7-10, 0197/13-16 hrsz-ú
ingatlanokat érintő módosításának elhatározásáról szóló településfejlesztési döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti az előterjesztés elkészítésének alapját képező kérelem
benyújtóit.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
A bizottság az alábbi kiegészítő határozatot hozta:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága felkéri
Lang Attila és Simon Mihály eljárásban érintett partnereket – mint legnagyobb területtel
rendelkező ingatlantulajdonosokat –, hogy a rendezési terv rekreációs területté történő
módosítása iránti kérelmüket szíveskedjenek csatolni a képviselő-testületi ülésig.”
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Nemes István képviselő kéri, hogy a jelenlévők ismertessék a tervezett beruházást. Úgy
gondolja, mindig is arra vágytak, hogy valaki beruházzon a városban. Tehát, munkahelyet
teremtsen és egy olyan jellegű projektet valósítson meg, ami nem környezetszennyező, illik a
város képébe. Kérdezi, nyitott lesz-e majd ez a látogatóközpont a város lakói számára is?
Selmeczi József Csongor beruházó válasza szerint természetesen szeretnék nyitottan
működtetni ezt a központot és szeretettel várnak minden zirci lakost, hogy megnézze, hogyan
működnek, illetve ha szükséges, igénybe vegye a szolgáltatásaikat.
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Kitér arra, hogy évek óta folyik a projekt tervezése, ugyanis szerettek volna jobb
körülményeket teremteni ahhoz a munkához, amit most már 2003. óta folytatnak.
Oktatóképzésről, terapeuták képzéséről, jógaterápiáról van szó, illetve arról a szakmai
munkáról és egyeztetésről, ami ahhoz kell, hogy ezeket a technikákat tudományosan
kutathassák. Három magyar egyetemmel vannak ilyen kutatási kapcsolatban: az Eötvös
Loránd Tudományegyetemmel, a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel és a Testnevelési
Egyetemmel. Ezen egyetemeken folynak azok a kutatások, amelyekkel igazolják ezeknek a
gyakorlatoknak, technikáknak, ismereteknek a mai emberekre gyakorolt hatását. Ezek az
eredmények rendkívül jók. A jógának azt az irányvonalát képviselik, amely nem kötődik
semmilyen valláshoz, kultúrkörhöz, hanem az emberhez, mint élettanilag, pszichológiailag,
filozófiailag összerendezett lényhez. Tehát, az ember él és működik valahogyan. Elszenvedik
a rohanó élettempó, a felfokozott stressz hatását, s ennek kezelésére hívják segítségül az ősi,
jól bevált módszereket, amelyeket tudományosan megkutatva értelmesnek és hatékonynak
látnak. Ezeket mások is kutatják, rendkívül nagy nemzetközi kutatási háttér van e mögött.
Hangsúlyozza, a jóga nem indiai, ugyanis sokan azt gondolják, hogy ez egy indiai tudomány.
India őrizte meg, de egyetemes emberi tudásrendszer volt. Az ókori magas kultúrákban tárgyi
nyomai vannak, hogy a jóga létezett, s régebbi tárgyi nyomai, mint Indiában. Hozzáteszi, a
magyarság ősi tudáskincsében is jelen voltak ezek a technikák. Nyilván másképp nevezték,
mert a jóga egy indiai szó, de ugyanez az ismeret volt jelen. Szeretnének egy olyan helyet
teremteni Zircen, ahol ezeket megfelelő körülmények között tudják úgy nyújtani az
érdeklődőknek, hogy ebben az életszemléletben is élnek néhány napot, hetet, s
megtapasztalják ennek a rájuk gyakorolt jótékony hatását. Rekreációs és jógaközpontnak
nevezték el, mert ez illik legjobban arra, amit szeretnének itt megvalósítani. Ennek
szeretnének itt egy méltó helyet teremteni. Megjegyzi, az országban nincs hasonló
kezdeményezés, és nincs is olyan összerendezett tudásanyag, ami alkalmassá tenne bárki
mást, hogy egy ilyen kezdeményezést elindítson. Úgy gondolják, egy egyedülálló projektet
tudnak itt véghezvinni, és sok embernek fognak tudni segíteni. Természetesen céljuk, hogy
fenntarthatóan működjön a központ. A bizottságok részéről felmerült az a kérdés, hogy mit
jelent a karitatív és a nonprofit. Nyilván az intézménynek olyan értelemben profitot kell
termelnie, hogy fedezni tudják a dolgozók bérét és fenntarthatóan működjön. Nem az a cél,
hogy nagyobb profitot termeljenek, de cél, hogy eredményesen fennmaradjon és tudjon
fejlődni, ha szükséges. Tehát, ezt jelenti a nonprofit megközelítés. A karitatív pedig azt, hogy
valamennyi résztvevőnek van egy olyan szemlélete, hogy a segítésről szóljon ez azok felé,
akiknek igénye van arra, hogy ilyen módon tudjanak segítséget nyújtani. Azon túl, hogy
fenntartható és működtethető legyen, megkeresik a formáját, hogy próbáljanak azoknak is
segíteni, akiknek esetleg nincs olyan anyagi helyzetük, hogy a fenntarthatóság miatt
kikalkulált árakat kifizessék. Megtalálják annak a módját, hogy tudjanak segíteni.
Nemes István képviselő érdeklődik, hogy 18 hektáros területet fog felölelni ez a beruházás?
Selmeczi József Csongor beruházó válasza, hogy a jelenlegi terveik szerint igen.
Nemes István képviselő kérdezi, hogy a munkatársak speciális végzettségűek lesznek, vagy
esetleg a városból is fognak találni olyan végzettségűeket, akik ebben részt vesznek?
Selmeczi József Csongor beruházó elmondja, kb. 50 %-ban a város lakosságára számítanak
munkaerő terén és természetesen az ország más részéről is hoznak ide szakembereket, akikkel
már folynak a tárgyalások.
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Kasper Ágota képviselő utal arra, miszerint létrehozták a Jóirány Kft-t, melynek célja, hogy
irányítsa, szervezze ezt a tevékenységet. Kérdezi, a tevékenységi körök között miért nem
szerepel a szabadidő, rekreáció, ugyanis kifejezetten építéssel foglalkoznak?
Selmeczi József Csongor beruházó válasza szerint így van, majd hozzáteszi, ingatlanberuházó
cégnek tervezték a Jóirány Kft-t, s miután az ingatlan elkészül és működtethető lesz, akkor
egy másik céget kívánnak létrehozni azért, hogy ezt zavartalanul tudják működtetni. Azt nem
említette, hogy közgazdászok a feleségével együtt, de most már csak jógaoktatással
foglalkoznak. Országos szervezeteket vezetnek, s ehhez használják a korábbi szakmájukból
szerzett ismereteiket. A megkérdezett gazdasági szakemberek azt javasolták, hogy csak ebben
a konstrukcióban szabad létrehozni, ezért a Jóirány Kft-t csak az ingatlan-beruházásra és az
ingatlan tulajdonjogára hozták létre.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, ez az, ami 2016. november 7-én került bejegyzésre, s ha a
központ működni kezd, akkor ennek a tevékenységi körei közé lehetőség lesz felvenni a
szabadidőt, rekreációt.
Selmeczi József Csongor beruházó elmondja, már van egy olyan cég, amivel most működnek,
ez a Jógaterápia Kft. Tehát, vagy ez a cég fogja működtetni, vagy ha úgy látják jónak, akkor
másik céget kell erre létrehozni.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő tisztelve a beruházók szándékait, s nem kételkedve abban, hogy
jóhiszeműen cselekednek, él a lehetőséggel és továbbra is szkeptikus a dologgal kapcsolatban,
aminek megvan az oka. Ugyanis a tervezett bánya kapcsán szembesült olyan helyzettel, hogy
minden szép volt, minden ígéret elhangzott egy testületi ülésen, amikor a bányanyitásról volt
szó. Az akkori képviselő-testület pár hónap múltán megváltoztatta a szándékot és engedte a
bányanyitást. Egyik bizottsági ülésen erre mondta Horváth László képviselőtársa, hogy akit a
kígyó megcsípett, az a gyíktól is fél. Tehát, ez a félelem benne motoszkál. Abban az esetben
lenne nyugodt, ha az önkormányzat, illetve a beruházók részéről valamiféle garanciális
megállapodás születne – függetlenül attól, hogy kézhez kapta az ügyvéd által ellenjegyzett,
legnagyobb területtel rendelkező ingatlantulajdonosok nyilatkozatát –, ami valamilyen módon
biztosítja azt – ugyanis lehet egy kormányintézkedés, jöhet egy rosszindulatú fordulat –, hogy
ne forduljon át ellenkező irányba ez a kezdeményezés. Hangsúlyozza, azt a területet
megkutatták. Tehát, egy létező, felhasználható bányakutatási engedély van. Amennyiben
elkészül a beruházás és működtetik, s esetleg előfordul valami probléma, ami miatt feladják,
megszűntetik, majd utána, ha eladják, megtartják, továbbgondolják, és azt mondják, mégis
csak megpróbálják a bányászati dolgot, akkor az már lényegesen egyszerűbben kivitelezhető,
mert a természetvédelemmel kapcsolatos fékek – melyek a bánya esetében fennálltak – nem
lesznek használhatók, mivel az újabb eljárás során az épülettel ellátott területet nézik, ami
időközben teljesen megváltozott. Tehát, lényegesen kisebb lesz az értéke és könnyebben lesz
kivitelezhető adott esetben egy másik elképzelés. A rossz tapasztalat mondatja vele mindezt,
mert nem a beruházók másították meg a szándékot pár évvel ezelőtt, hanem a zirci képviselőtestület.
Selmeczi József Csongor beruházó úgy véli, erre nem lesz hatáskörük akkor sem, és a
testületnek kell majd döntenie erről.
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Kasper Ágota képviselő ezzel egyetért, de jó lenne valamiféle biztosíték.
Selmeczi József Csongor beruházó utal arra, hogy Csombor Tibor már nyilatkozott e
tekintetben.
Kasper Ágota képviselő ezzel tisztában van, de úgy véli, nyilatkozni bárki tud.
Ottó Péter polgármester nem kíván visszamenni a bányás történet elejére, de a pontosság
kedvéért elmondja, a legelső kérelem egy háromsoros, gyakorlatilag különösebb tartalommal
meg nem fogalmazott kérelem volt, amire a képviselő-testület azt mondta, hogy nem. Utána
kiegészítették a kérelmet, s lehetett látni, mi az elképzelés, ami az akkori döntéshozók döntése
értelmében támogathatónak tűnt. Azt követően elindult a „vihar” kis környezetükben, és olyan
népi kezdeményezés vette át a terepet, amely úgy gondolja, a politikai döntéshozók számára
egyértelművé tette azt az irányt, hogy itt bánya nem lehet akkor sem, ha egyébként
szakmailag támogatható lenne, mert nem akarja a zirci lakosság. Úgy véli, ennek akkor is két
akadálya volt: egyrészt, hogy nem kapták meg a környezetvédelmi engedélyt, másrészt a
képviselő-testület a rendezési terv ez irányú módosítását befejezte. Tehát, gátat szabott neki.
A lényeg, hogy bányát csak akkor lehet nyitni, hogyha azt a rendezési tervben
bányaterületként kijelöli az önkormányzat, és ezzel gyakorlatilag a terület hasznosítását erre a
mezsgyére tereli. Jelen pillanatban a történet nem erről szól, hanem arról, hogy benyújtottak
egy kérelmet, ami szorosan összefügg az imént elhangzott elképzelés megvalósíthatóságával.
Amennyiben a képviselő-testület ezt a projektet fontosnak tartja, akkor el kell indítaniuk azt a
módosítást, ami ennek a megvalósítására lehetőséget biztosít. Úgy gondolja, az a lényeg
ebben az előterjesztésben, hogy a képviselő-testület az itt elhangzottakra bólint rá, s indítja el
a szabályozás módosításával az esetleges lehetőségének a megteremtését, mivel rajtuk kívül
még számtalan szakhatóság fogja véleményezni ezt a módosítási irányt, és e döntésen felül a
képviselő-testületnek legalább kétszer kell majd döntést hoznia. Egyszer a véleményezési
szakasz lezárásaként, hogy a beérkezett vélemények alapján továbbviszi a történetet vagy
sem, majd a legvégén egy záró döntésre kerül sor, amikor megtörténik a helyi építési
szabályzat tényleges módosítása.
Úgy gondolja, az, amit képviselő asszony elmondott, a tulajdonosoktól függetlenül fennálló
történet, s nemcsak e területtel, hanem bármely más területtel kapcsolatban, mivel bárkinek
bármilyen szándéka van, csak akkor tudja megvalósítani, ha az összhangban van a helyi
szabályozással, egyébként nem.
Kasper Ágota képviselő az előtörténetet illetően megjegyzi, ez is egy pár soros
kezdeményezéssel indult. A kézhez kapott anyag nagyon kevés volt, s azért került le a
napirendről, mert úgy vélte a képviselő-testület, mindaz elegendőnek nem mondható arra,
hogy még csak el is kezdjen gondolkodni rajta.
Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben megfogalmazott határozati
javaslatokat.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a beruházni szándékozó
kérelmére a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Zirc 0197/7-10 és 0197/1316 hrsz-ú telkeket érintően, azok erdőterületi besorolásának különleges rekreációs
területbe sorolásával.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
92/2017.(IV.27.)
határozata
figyelembevételével a településrendezési eszközök módosítása során az eljárásban érintett
partnereket:
- Dombi László István 8428 Borzavár, Liget utca 18
- Németh Rudolf 8428 Borzavár, Fő út 81
- Dombi Mihály László 8420 Zirc, Szeptember 6. utca 22
- Vajdáné Bakonyi Anna 8428 Borzavár, Alkotmány utca 79
- Kiss Jánosné 8411 Veszprém, Kőalja utca 4
- Gál Istvánné 8428 Borzavár, Diófa utca 13
- Lang Attila 8411 Veszprém, Vasút utca 10
- Simon Mihály 8416 Dudar, Petőfi Sándor utca 42
- Bittmann József Zoltánné 8420 Zirc, Kőrösi Csoma Sándor utca 10
- Kuti István 8200 Veszprém, Szigeti József utca 53
- Kuti Mónika Rozália 1096 Budapest, Haller utca 26 3. em. 9. a.
- Kuti Péter 8420 Zirc, Béke utca 12
- Kuti Istvánné 420 Zirc, Köztársaság utca 2
- Csombor Tibor 8420 Zirc Munkácsy M. u. 1
- Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
93/2017.(IV.27.) határozatban elfogadott, kezdeményezésen alapuló helyi építési
szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását célzó településrendezési szerződés
megkötésére Csombor Tibor (8420 Zirc, Munkácsy M. u. 1) 825.500,- Ft mértékben
történő költségviselésre nevezett kezdeményező által.

20
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Környezetterv Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (1149 Budapest, Várna u. 1214, képviseli: Lázár Tibor ügyvezető, vezető tervező), mint tervezővel a 93/2017.(IV.27.)
határozatban elfogadott helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását
célzó tervezési szerződés megkötésére úgy, hogy a tervezői szerződés aláírásának feltétele
az 1./ pont szerinti szerződés aláírása.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: 2017. május 12.

14./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet, Zirc 0157/6, 0153/3, 0153/1, 0151/1,
valamint a 051 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításának elhatározásáról szóló
településfejlesztési döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság az alábbi határozatot hozta:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottsága
felhívja a figyelmet arra, hogy a napelem rendszerrel kapcsolatos berendezések telepítése úgy
történjen, hogy a lakosságot ne zavarja és a lakossági érdekeket ne sértse.”
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását azzal, hogy a kérelmező költségviselése 825.500,- Ft összegben kerüljön
meghatározásra.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja és javasolja a képviselő-testületnek a zajra
vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmány készítését a napirendi ponttal kapcsolatos
érdemi döntés meghozatalához.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokkal részben összhangban javasolja az első
határozati javaslat 1./ pontjának kiegészítését. Utal arra, hogy viszonylag sok ingatlan és nagy
terület kerül nevesítésre, mint vizsgálat alá vont területek, melyekből összességében 1,5
hektáros területre lesz szükség a beruházás megvalósításához. Amint túl vannak az előzetes
vizsgálaton, akkor indul el ténylegesen a helyi építési szabályzat módosítása, és csak a 1,5
hektáros területre vonatkozóan.
Javasolja az első határozati javaslat 1./ pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:
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„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházni szándékozó kérelmére
vizsgálat alá vonja a Zirc 0157/6, 0153/3, 0153/1, 0151/1, valamint a 051 hrsz-ú telkeket
megújuló energiaforrás hasznosítás megvalósítása végett, és támogatja a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet
módosítását, a nevezett területen belül beépítésre nem szánt, különleges megújuló
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló, legalább 1,5 ha nagyságú terület olyan
formában történő kijelölését, amelyen elhelyezkedésénél fogva a tervezett beruházás
– megvalósulása esetén – az érintett lakosságot semmilyen formában nem zavarja,
zavaró hatással nem terheli a környezetét.”
Úgy gondolja, ebben benne van az, hogy az előkészítés során messzemenőkig figyelembe kell
venni a lakott területtől való távolságot. Bizottsági ülésen felmerült, hogy egy ilyen napelemparknál lehetnek olyan berendezések, amelyeknek van zajhatása. Tehát, mindezek
figyelembevételével kell kiválasztani a 1,5 hektáros területet.
Nemes István képviselő véleménye szerint két nagyon fontos szempontot vettek figyelembe
bizottsági ülésen. Az egyik területnél az utolsó lakott ingatlan távolsága és a kifolyós kút
közelsége miatt nem illik a tájba, mivel köztudott, hogy ezek átalakítóval működnek és elég
nagy zajhatást keltenek. A másik területnél a kereszt miatt tartja aggályosnak a beruházást. A
maga részéről az erdő mellett tudná elképzelni a 1,5 hektáros terület kijelölését. E két dolog
figyelembevételét kéri képviselőtársaitól.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, mindenféleképpen egy olyan szakmai munka előtt
állnak, amelynél az elhangzott szempontokon túl még nagyon sok dolgot figyelembe kell
venni a terület kijelölésekor. Az sem biztos, hogy ezek a területek alkalmasak erre a
megvalósítási célra. Ennek eldöntése lesz a vizsgálati folyamat feladata.
Az előterjesztés első határozati javaslatát az imént ismertetett kiegészítéssel teszi fel
szavazásra.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházni szándékozó kérelmére
vizsgálat alá vonja a Zirc 0157/6, 0153/3, 0153/1, 0151/1, valamint a 051 hrsz-ú telkeket
megújuló energiaforrás hasznosítás megvalósítása végett, és támogatja a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet
módosítását, a nevezett területen belül beépítésre nem szánt, különleges megújuló
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló, legalább 1,5 ha nagyságú terület olyan
formában történő kijelölését, amelyen elhelyezkedésénél fogva a tervezett beruházás
– megvalósulása esetén – az érintett lakosságot semmilyen formában nem zavarja, zavaró
hatással nem terheli a környezetét.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
92/2017.(IV.27.)
határozata
figyelembevételével a településrendezési eszközök módosítása során az eljárásban érintett
partnereket:
- Kovács Ferenc Endre 8420 Zirc, Luksz Sándor u. 15
- Kovács Kálmán 8420 Zirc, Üdülő u. 38
- Kovácsné Horváth Éva Mária 8420 Zirc, Üdülő u. 38
- Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos

Ottó Péter polgármester jelzi, hogy az előterjesztés második határozati javaslata kiegészül a
tervezés költségével.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
95/2017.(IV.27.) határozatban elfogadott, kezdeményezésen alapuló helyi építési
szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását célzó településrendezési szerződés
megkötésére Kovács Ferenc Endre (8420 Zirc, Luksz Sándor. u. 15) 825.500,- Ft
mértékben történő költségviselésre nevezett kezdeményező által.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Környezetterv Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (1149 Budapest, Várna u. 1214, képviseli: Lázár Tibor ügyvezető, vezető tervező), mint tervezővel a 95/2017.(IV.27.)
határozatban elfogadott helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását
célzó tervezési szerződés megkötésére úgy, hogy a tervezői szerződés aláírásának feltétele
az 1./ pont szerinti szerződés aláírása.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: 2017. május 12.
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1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, az előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatát tartalmazza. A felülvizsgálat
terjedelme miatt javasolt a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és egy új
rendelet megalkotása. Gyakorlatilag a nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonelemekről való
rendelkezés, a tulajdonosi jog gyakorlásának kérdéseit, az ezzel kapcsolatos hatásköröket
tartalmazza a rendelet-tervezet.
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.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az alábbi
módosításokkal:
- 5. § (2) Az (1) bekezdés szerinti értékbecslés annak kiállításától számított 6 hónapig
fogadható el, …..…
- 9. § (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat által működtetett Reguly
Antal Szakképző Iskola és Kollégium konyháját és éttermét a Polgármester adja bérbe.
- A rendelet-tervezet 1. mellékletében szereplő korlátozottan forgalomképessé minősített
törzsvagyoni körbe javasolja sorolni az alábbi vagyonelemeket:
- Öregek Napközi Otthona ingatlannal
- A rendelet-tervezet 1. mellékletében az Általános Iskola Köztársaság utcai ingatlan címe
kerüljön javításra az alábbiak szerint: „Köztársaság u. 3.”

Sümegi Attila jegyző a rendelet-tervezet 1. mellékletében szereplő pontatlanságok javításával
egyetért. Az 5. § (2) bekezdésre vonatkozó javaslathoz annyit fűzne, hogy a jelenleg hatályos
rendeletben 1 év szerepelt, amit 2 évre javasolt módosítani. A (2) bekezdés szövege úgy szól,
hogy „Az (1) bekezdés szerinti értékbecslés annak kiállításától számított 2 évig fogadható el,
….”. Tehát, ez nem azt jelenti, hogy 2 éven belül, ha a képviselő-testület egyedi esetben úgy
dönt, szükségét látja egy frissebb értékbecslésnek, azt ne lehessen elkészíteni. A (2)
bekezdésben ugyancsak szerepel, hogy amennyiben az értékelés körülményei változnak,
akkor abban az esetben is indokolt egy új értékbecslés elkészítése. A 6 hónapot azért nem
tartaná célszerűnek, mert bármilyen döntésnél 6 hónap lenne az értékbecslés elévülése, és új
értékbecslést kellene automatikusan készíteni. Példaként említi, hogy jelen pillanatban
meghirdetés alatt vannak belterületi ingatlanok, melyek már több mint fél éve nem keltek el.
Ezen ingatlanoknál is automatikusan egy új értékbecslést kellene készíteni, és ez képezhetné a
meghirdetés alapját. Javasolja, hogy maradjon az eredeti szöveg. Tehát, ne 6 hónap legyen,
hanem 2 év.
A 9. § (4) bekezdés tekintetében a bizottság javasolta kivenni az általános iskolát. Azt azért
hagyták benne, mert az ingatlan nem teljes mértékben került vagyonkezelésbe adásra a
tankerületi központ részére. A konyha, valamint az ahhoz tartozó helyiségek jelen pillanatban
is az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában vannak. Tehát, adott esetben az azokról
való rendelkezés szükséges lehet.
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Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, miszerint bizottsági ülésen jelezték, hogy egy-két dolog a
korlátozottan forgalomképes felsorolásból kimaradt, abból az Öregek Napközi Otthona
bekerült. Személy szerint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat is mondta,
ugyanakkor nem kötelezően ellátandó feladat.
Sümegi Attila jegyző megjegyzi, annak nincs jelentősége, hogy kötelezően vagy nem
kötelezően ellátandó feladat. Amennyiben ellátja az önkormányzat ezt a feladatot, abban az
esetben annak minősül.
Hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokat figyelembe véve megállapítja, hogy az 5. §
(2) bekezdés – értékbecslés kiállításától számított időtartam – módosító javaslatként
fennmaradt a bizottság részéről.
Horváth László képviselő jelzi, hogy elfogadják jegyző úr érvelését és maradjon a 2 év.
Ottó Péter polgármester az egyértelműség kedvéért ismerteti, hogy a bizottság által javasoltak
közül az 5. § (2) bekezdés 6 hónapja 2 évre módosul, illetve a 9. § (4) bekezdés marad az
eredeti rendelet-tervezet szerint.

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

8/2017.(V.8.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-módosítás
elfogadását.
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását azzal, hogy a Zirc és
Lókút Óvodatársulás, valamint a Zirci Járás Önkormányzati Társulása által fenntartott
intézményekkel kapcsolatos kormányzati funkciók kerüljenek be a rendeletbe.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az alábbi
módosításokkal:
- Az Emberi Kapcsolatok Bizottság feladatai az alábbiakkal egészüljenek ki:
o javaslatot tesz területek, épületek, szobrok helyi védelme alá helyezésre;
o figyelemmel kíséri a műemlék, illetve műemlék jellegű és városképi szempontból
védett épületek, szobrok, műalkotások állagát, javaslatot tesz hasznosításukra,
felújításukra és rekonstrukciójukra;
o összeállítja a pályázati felhívást a Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti
örökségébe tartozó ingatlanainak és területeinek fenntartásáról szóló 13/2014.(VII.4.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján;
- Technikai módosítások:
o 6. §. „A Rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.”
o 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti.

Ottó Péter polgármester tudomása szerint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által javasoltak már
meg is valósultak, mert tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Emberi Kapcsolatok Bizottság
által javasoltakkal előterjesztőként egyetért, azt befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

9/2017.(V.8.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

3./

A környezetvédelem részleges helyi
önkormányzati rendelet felülvizsgálata

szabályozásáról

Előadó: Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.

szóló

33/2012.(XII.18.)
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, mely szerint a
környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati
rendelet IV. Fejezet „4. A levegő tisztaságának védelme” alcímének 5. § - 7. §-ai kerüljenek
hatályon kívül helyezésre, a 7. § szövege kerüljön bele a 8. §-ba. A részletezett módosítást
tartalmazó rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldjék meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak, majd azt követően a jogszabályokban foglalt szervek részére.
A képviselő-testület 6 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem támogatta a határozati javaslatot.

Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot nem
fogadta el, így a rendelet módosítására nem kerül sor.

7./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a
megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról
Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató

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
97/2017.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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8./ Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről
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.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2017.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

9./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2016. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Sümegi Attila jegyző

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.

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
99/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje
meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályának.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. május 31.

11./ Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök
képviseletéről szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést a kiegészítéssel együtt tárgyalásra
alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés és a
kiegészítés határozati javaslatának elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés és a kiegészítés
határozati
javaslatának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 5/G. § (továbbiakban: Vksztv.) alapján, az előterjesztés melléklete szerinti
"Megállapodás a Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodást jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Zirc ivóvízellátó
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Zirc Városi Önkormányzat lássa
el.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vksztv. 61/B. §-ban előírt
nyilvántartáshoz javasolja az ellátásért felelősöknek, hogy a Zirci ivóvízellátó víziközműrendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítsék:
Település

Nettó könyv szerinti értéke
Tulajdoni arány
2016.12.31.
%
Ft
Zirc
253 676 320,49
Borzavár
27 135 345,5
Porva
12 864 293,2
Olaszfalu
10 415 516,2
Nagyesztergár
23 630 198,5
Dudar
35 891 853,7
Bakonynána
6 750 244,1
Csetény
28 045 632,5
Szápár
7 617 684,1
Tés
67 695 227,13
Bakonyoszlop
12 546 023,2
Bakonyszentkirály
22 434 340,4
Csesznek
13 884 961,3
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mellékelt "Megállapodás a Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodást aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2017. május 15.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 5/G. § (továbbiakban: Vksztv.) alapján, az előterjesztés melléklete szerinti
"Megállapodás a Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodást jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Hárskút ivóvízellátó
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Hárskút Község Önkormányzata
lássa el.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vksztv. 61/B. §-ban előírt
nyilvántartáshoz javasolja az ellátásért felelősöknek, hogy a Hárskút ivóvízellátó
víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és
tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítsék:
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Település

Nettó könyv szerinti értéke
Tulajdoni arány
2016.12.31.
%
Ft
Hárskút
52 966 890,52,30
Pénzesgyőr
27 187 704,26,84
Lókút
12 161 809,12,01
Zirc
8 967 291,8,85
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mellékelt "Megállapodás a Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszeren ellátásának
biztonsága érdekében" című megállapodást aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2017. május 15.

15./ Az FC Zirc támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az első határozati javaslat elfogadását.
A bizottság nem javasolja a második határozati javaslat elfogadását.

Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, a korábban felállított prioritási sorrendben hol
szerepel ez az 1.650.000,- Ft-os önrész?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ez az 1.650.000,- Ft sehol sem szerepel a prioritási
sorrendben.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, a futballpálya fejlesztése hol szerepel a
prioritási sorrendben?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ezt most nem tudja megmondani. Azt tudni kell, hogy
van egy prioritási sorrend, amit a képviselő-testület a hivatal szakemberei, intézményvezetők
közreműködésével a tényleges, valós igények alapján állított fel, s ezen felül vannak a
pályázati lehetősége, melyek nem biztos, hogy mindig teljesen összhangban vannak az általuk
megfogalmazott célokkal. Eldöntendő, hogy az önkormányzat egy pályázathoz, annak
megvalósítása érdekében vállal-e kötelezettséget vagy sem, melynek célja, hogy az önerő
mellé külső forrásokat tudjanak bevonni egy-egy fejlesztés megvalósításához.
Megjegyzi, abban biztos, hogy így, ilyen formában az előttük lévő műszaki tartalom valószínű
nem szerepelt a prioritási sorrendben.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn tudomása szerint a TAO pénzek címkézetten is működhetnek.
Felveti, a sportegyesület miért nem próbálja meg összegyűjteni a helyi vállalkozóktól a
társasági adó felajánlható részéből az önerő összegét? Jómaga szívesen odaadná a társasági
adó idevonatkozó részét, de nem keresték meg.
Ottó Péter polgármester a kérdésre nem tud válaszolni. Hozzáteszi, a társasági adó be nem
fizetett ilyen célra rendelkezésre bocsátott forrása biztosítja ezeknek a beruházásoknak teljes
egészében a bekerülése költségét. Tehát, a pályázaton elnyerhető 70 %-ot is TAO forrásból
kell előteremteni. Nem tudja, hogy a 30 % előteremtésére ilyen formában van-e lehetőség.
Hozzászólás
Horváth László képviselő úgy gondolja, vegyék komolyan a dolgot, hiszen megdolgoztatták a
hivatalukat, és maguk is sokat vitatkoztak azon, milyen fejlesztési prioritási sorrendet
állítsanak össze. Értékítéletében ezek előbbre vannak, mint hogy a futballpályán legyen egy
eredményjelző tábla. Egyetértve elnök asszony felvetésével, minden egyesületnek megvan az
a lehetősége, hogy összeszervezze a helyi vállalkozásokat, és arra inspirálja őket, hogy a
társasági adójuk – egyébként az államnak fizetendő – egy részét az egyesület részére
bocsássák. Véleménye szerint ez a dolog nem történt meg, ugyanakkor egyszerűbbnek tűnik,
hogy az önkormányzat zsebéből 1,6 millió forintot kivegyenek. Abban az esetben, hogyha
visszafizetési kötelezettség mellett az egyesület ezt a pénzt hitelként kéri, hajlandó még meg
is szavazni, hogy a pályázatot be tudják nyújtani. Ezzel megkapják a pressziót, hogy gyűjtsék
be a társasági adót, és a hitelt fizessék vissza. Számára elfogadhatatlan, hogy kötelezettségen
kívül megint kifizessenek 1,6 millió forintot.
Ottó Péter polgármester elmondja, az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról van szó,
annak a fejlesztéséről. Az egyesületnek nincs tulajdona a sportpályában. Tény és való, hogy a
füves pályát elsősorban a labdarúgók használják.
Kasper Ágota képviselő kérdezi – miután semmiféle költségvetés nem szerepel előttük –,
megoldás-e az, hogy legyen az öntözés megoldva, ezért pályázzanak arra? Az eredményjelző
táblát abszolút nélkülözhetőnek tartja.
Ottó Péter polgármester szerint miután nincs jelen a sportegyesület vezetője, ezért a kérdésre
nem tudnak választ adni. Esetleg ha képviselő asszonynak arra vonatkozik a javaslata, hogy a
második határozati javaslatban ne maximum 1.650.000,- Ft szerepeljen, hanem ennél kisebb
összeg, mert az eredményjelzőt nem kívánják támogatni, akkor ez lehet olyan megoldás, amit
jelen pillanatban el tud képzelni.
Kasper Ágota képviselő abban gondolkodik, hogy legyen öntöző berendezés, de abban a
konstrukcióban, amit Horváth László képviselőtársa mondott.
Horváth László képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület a szükséges összeget kölcsön
formájában bocsássa az egyesület rendelkezésére, amelyből az öntöző rendszer valósítható
meg. Megjegyzi, az idő igazából nem érdekes, mert nyilván, ha a TAO pénzeket összegyűjti,
akkor visszaadja. Arra szeretné ösztönözni őket, hogy szedjék össze ezt a pénzt, ne menjen be
a nagy kasszába.
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Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy az előterjesztés első határozati javaslata nem
változna. Tehát, a pályázat benyújtásához hozzájárul a képviselő-testület, így azt változatlan
formában teszi fel szavazásra.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az FC Zirc
Sportegyesület a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 1903 hrsz-ú
ingatlanon az élőfüves nagypálya felújítására pályázatot nyújtson be és támogatott
pályázat esetében a beruházást megvalósítsa, és üzemeltesse.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. április 30.

Ottó Péter polgármester az elhangzott javaslatokat figyelembe véve ismerteti az alábbiak
szerint módosított második határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 1903 hrsz-ú ingatlanon lévő
élőfüves nagypálya felújítását tartalmazó beruházás megvalósításához visszatérítendő
támogatást biztosít az FC Zirc Sportegyesület részére támogatási szerződés keretében. A
támogatási cél kizárólagosan az öntöző berendezés kiépítése. A támogatás forrása Zirc
Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános működési tartaléka.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az FC Zirc Sportegyesülettel kötendő
támogatási szerződés aláírására.”

Nemes István képviselő utal a sportegyesület kérelmére, melyben úgy szerepel, hogy az
öntöző berendezés kiépítése és az eredményjelző tábla elhelyezése valósulna meg a pályázat
keretében.
Ottó Péter polgármester szerint így van, s gyakorlatilag a teljes tartalom megvalósításához
1.650.000,- Ft önerő igénye van jelen pillanatban az önkormányzat irányába. Ezen belül
biztos meghatározható költség szempontjából, hogy mi az, ami önerő tekintetében az öntöző
berendezés kiépítéséhez kapcsolódik. Erre vonatkozna az önkormányzat visszatérítendő
támogatása. Tehát, ez az összeg nem 1.650.000,- Ft lesz, hanem annál jóval kevesebb.
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, ezt ki ellenőrzi?
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Ottó Péter polgármester válasza szerint, ha ezt szeretnék megvalósítani, akkor pályázatot
fognak benyújtani. A pályázatot költségvetéssel alá kell támasztani. A költségvetésben
egyértelműen meg kell határozni a különböző fejlesztési területeket. Úgy gondolja, az
önkormányzat irányába is ez lehet az elszámolás alapja. Igazából beletehetik a határozati
javaslatba azt, hogy a pályázathoz benyújtandó költségvetés, mint alátámasztó dokumentum
alapján biztosítja az önkormányzat az öntöző berendezés megvalósításához szükséges önerőt
visszatérítendő támogatás formájában.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 1903 hrsz-ú ingatlanon lévő élőfüves
nagypálya felújítását tartalmazó beruházás megvalósításához az FC Zirc Sportegyesület
részére a pályázathoz benyújtandó költségvetés, mint alátámasztó dokumentum alapján az
öntöző berendezés kiépítéséhez szükséges önerő összegét visszatérítendő támogatás
formájában biztosítja támogatási szerződés keretében. A támogatás forrása Zirc Városi
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános működési tartaléka.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az FC Zirc Sportegyesülettel kötendő
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

16./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében az Üdülő utca, Alkotmány utca
– Szeptember 6. utca közötti szakaszának felújítására, a párhuzamosan futó járda
felújításával együtt.
A fejlesztés célja:
Üdülő utca közút és járda felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:
18.798.785 Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (75%)
14.099.088 Ft
Önerő (25 %)
4.699.697 Ft
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 4.699.697,- Ft, azaz Négymillióhatszázkilencvenkilencezer-hatszázkilencvenhét forint önrész összegét az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. május 2.

17./ Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására
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
szükséges forrás biztosítása az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére történjen.

Kérdés
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, úgy tudja, ebben az esetben melegítő konyháról van
szó?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, mi a gond a jelenlegi konyhával?
Ottó Péter polgármester válasza szerint egy kicsit eljárt felette az idő. Gyakorlatilag az
előírásoknak elég nehezen feleltethető meg.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő jelzi, bizottsági ülésen kérte, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra,
mert a konyha a közeljövőben nem fog megfelelni a szükséges hatósági előírásoknak
amennyiben nem történik meg ez a fejlesztés.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, a szakhatósági állásfoglalások fontos mellékletét képezik
a pályázatnak.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „a gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatása” keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde Zirc, Alkotmány utca 12. szám alatti (1905 hrsz) épület konyha fejlesztésére.
A fejlesztés célja:
Óvodai befejező konyha fejlesztése
A fejlesztés bruttó összköltsége:
maximum 26.830.000 Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (85 %)
maximum 22.805.500 Ft
Önerő (15 %)
maximum 4.024.500 Ft
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges forrást maximum 4.024.500,- Ft, azaz
Négymillió-huszonnégyezer-ötszáz forint keretösszeg erejéig az Önkormányzat 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja.
3./ A projekt megvalósítás tervezett ütemezése:
1. ütem: kivitelező kiválasztása: 2017. szeptember – október hónapok
2. ütem: építési kivitelezés: 2017. november – 2018. augusztus
3. ütem: eszközök beszerzése: 2018. június – 2018. augusztus
4./ A projekt finanszírozás tervezett ütemezése:
Kivitelezés 1. részszámla (50 %, max. bruttó 11 millió Ft): 2018. május
Műszaki ellenőrzés 1. részszámla (50 %, max. bruttó 165.000 Ft): 2018. május
Kivitelezés 2. részszámla (50%, max. bruttó 11 millió Ft): 2018. augusztus
Műszaki ellenőrzés 2. részszámla (50 %, max. bruttó 165.000 Ft): 2018. augusztus
Eszközbeszerzés: (max. bruttó 4.500.000 Ft): 2018. augusztus
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, és ehhez kapcsolódóan a tényleges költségek alapján önerő nyilatkozat
megtételére a fent megállapított keretösszeg erejéig.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./, 3./ és 4./ pont esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2017. május 9.
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18./ Zirc város közterületein padok és hulladékgyűjtő edények kihelyezése
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 a módosítással,
hogy 2 db Symplex kutya szemétgyűjtő kerüljön megrendelésre.
Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát illetően úgy gondolja,
ahhoz, hogy ezt az új elhelyezési formát a városban bevezessék, a megépült kerékpárút
mellett a két gyűjtőedény egyelőre bőven megfelel, és messze több mint, ami jelenleg
megtalálható a területen.
Kérdés
Nemes István képviselő a határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatban kérdezi, a
Jászberényből történő beszerzésre számoltak-e szállítási költséget az ajánlatban?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Nemes István képviselő utal arra, miszerint a korábbi beszerzésnél beszéltek arról, hogy
ekkora beszerzésnél már átterhelik az értékesítőre a szállítási költséget.

Hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatával összhangban teszi fel
szavazásra a határozati javaslatot.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mellékelt árajánlat alapján rendelje meg a Városszépítő Kft-től (5100 Jászberény, Ady
Endre út 25.; adószám: 11279983-2-16) a 6 db Tiszántúli típusú szemétgyűjtőt és a 2 db
Symplex kutya szemétgyűjtőt Zircre történő szállítással bruttó 327.660,- Ft összeggel.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mellékelt árajánlat alapján rendelje meg a Bittmann és Társa Bt-től (8420 Zirc, Bartók B.
u. 10.; Külső iparterület 041/20) a 7 db zirci típusú köztéri padot 111.760,- Ft/db áron,
összesen bruttó 782.320,- Ft összeggel.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2017. május 31.

19./ A Zirc 0109/1a hrsz-ú „legelő” művelési ágú terület művelési ág változásával kapcsolatos
döntés meghozatala
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
107/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontjára –
kezdeményezi a tulajdonában álló Zirc 0109/1a hrsz-ú, „legelő” művelési ágú termőföld
művelési ágának „erdő” művelési ágra történő változás átvezetését.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1./
pont szerinti művelési ág változás átvezetéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági
eljáráshoz az iratokat beszerezze, kérelmeket benyújtsa, és a jognyilatkozatokat megtegye.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott művelési ág
váltás bejegyzésének jogerőre emelkedését követő rendes testületi ülésen dönt a Zirc
0109/1a hrsz-ú ingatlan művelési ág szerinti további hasznosításáról.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott művelési ág
változással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 4./ pontok esetében: azonnal
2./ - 3./ pontok esetében: folyamatos
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20./ Zirc, 1525/4 hrsz-ú telek művelési ág váltásával kapcsolatos döntés
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 a módosítással,
hogy a képviselő-testület a művelési ág váltásával kapcsolatban felmerülő költséget az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.

Ottó Péter polgármester a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatával kapcsolatban megjegyzi,
ismeretei szerint jelentős költséggel nem kell számolni, de nem látja akadályát annak, hogy a
bizottság javaslatának megfelelően kiegészüljön a határozati javaslat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, III. Béla utcai 1525/4 hrsz-ú telek
művelési ágát – Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletével
összhangban – kivett beépítetlen területben határozza meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Zirc, III. Béla
utcai 1525/4 hrsz-ú telek 1./ pont szerinti művelési ág változásának az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés kezdeményezésére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a művelési ág váltásával kapcsolatban
felmerülő költséget az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 3./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. május 12.

21./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Elmesélem Neked!” címmel történetírói
pályázatot ír ki az előterjesztés melléklete szerinti Pályázati Felhívás alapján.
2./ A Képviselő-testület felkéri az Emberi Kapcsolatok Bizottságot, hogy 2017. május 31-ig
döntsön a pályázatot elbíráló bizottság tagjainak személyéről, melyről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat díjazásához szükséges forrás
biztosításáról az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére gondoskodjon.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Határidő: 1./ pont esetében: 2017. április 30.
2./ pont esetében: 2017. május 31.
3./ pont esetében: 2017. május 31.

22./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az „Önkormányzati Nyári Tábor” megszervezéséhez a
szülői igények felmérését az alábbi térítési díj feltételekkel:
A nyári napközi ellátás térítési díja: 2017. június 16. napjától június 30. napjáig bruttó 800,Ft/nap, július 1. napjától augusztus 31. napjáig bruttó 1.000,- Ft/nap.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az „Önkormányzati Nyári Tábor” megszervezéséhez
a szülői igények felmérését és ennek ismeretében a májusi rendes képviselő-testületi ülésen
tárgyalják meg az előterjesztést, és vizsgálják meg az önkormányzati intézményekhez való
kapcsolódás lehetőségét. A felmérés az alábbi díjfeltételekkel történjen:
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A nyári napközi ellátás térítési díja: 2017. június 16. napjától június 30. napjáig bruttó 800,Ft/nap, július 1. napjától augusztus 31. napjáig bruttó 1.000,- Ft/nap.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester a bizottsági javaslatokkal összhangban fogalmazza meg az alábbi
határozati javaslatot:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1-4. osztályába járó gyermekek részére,
a gyermekek biztonságos elhelyezése és napközbeni ellátása érdekében a nyári tanítási
szünet idejére (június 16. – augusztus 31. időszakra) „Önkormányzati Nyári Napközis
Tábor”-t szervez.
2./ A képviselő-testület a nyári napközbeni ellátás térítési díját 2017. június 16. napjától
június 30. napjáig bruttó 800,- Ft/nap, július 1. napjától augusztus 31. napjáig bruttó
1.000,- Ft/nap összegben határozza meg úgy, hogy az adott hónapra vonatkozó térítési
díjat a megelőző hónap 25. napjáig be kell fizetni.
3./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 2./
pontban foglaltak alapján a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola közreműködésével mérje fel a nyári napközis táborra vonatkozó igényeket.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
korábbi évektől eltérően más intézményi kapacitásokra építve hogyan lehet
költséghatékonyabban megvalósítani a nyári napközis tábort.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3./ pontban szereplő felmérés
eredményének, és a 4./ pontban meghatározott alternatív feladat-ellátási lehetőségek
figyelembevételével készítsen előterjesztést a képviselő-testület 2017. májusi rendes
ülésére.”

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1-4. osztályába járó gyermekek részére,
a gyermekek biztonságos elhelyezése és napközbeni ellátása érdekében a nyári tanítási
szünet idejére (június 16. – augusztus 31. időszakra) „Önkormányzati Nyári Napközis
Tábor”-t szervez.
2./ A képviselő-testület a nyári napközbeni ellátás térítési díját 2017. június 16. napjától
június 30. napjáig bruttó 800,- Ft/nap, július 1. napjától augusztus 31. napjáig bruttó
1.000,- Ft/nap összegben határozza meg úgy, hogy az adott hónapra vonatkozó térítési
díjat a megelőző hónap 25. napjáig be kell fizetni.
3./ A képviselő-testület utasítja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 2./
pontban foglaltak alapján a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola közreműködésével mérje fel a nyári napközis táborra vonatkozó igényeket.
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4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
korábbi évektől eltérően más intézményi kapacitásokra építve hogyan lehet
költséghatékonyabban megvalósítani a nyári napközis tábort.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3./ pontban szereplő felmérés
eredményének, és a 4./ pontban meghatározott alternatív feladat-ellátási lehetőségek
figyelembevételével készítsen előterjesztést a képviselő-testület 2017. májusi rendes
ülésére.
Felelős: 1./, 2./, 4./ és 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2017. május 25.

23./ Egyéb ügyek
a/ Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ konyhájára történő olajsütő beszerzésére
irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2017.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirci Önkormányzati
Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatti telephelyén működő konyha
működéséhez szükséges 120 literes elektromos billenő serpenyő beszerzését.
2./ A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a Gasztrometál Gép- és
Berendezésgyártó Zrt. ajánlatát fogadja el. Az eszköz beszerzési értéke bruttó 824.230,forint. A szállítás és beüzemelés költsége bruttó 62.230,- forint. A beszerzés forrása az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
13. melléklet Szociális juttatások önrésze működési céltartalék.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az eszköz
beszerzéséről.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az eszköz beszerzését követően
gondoskodjon az eszköz Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ részére történő
ingyenes használatába adásáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ és 4./ pontok esetében: 2017. április 30.

24./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2016.
évben
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 a Zirc város
2016. évi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

25./ „Zirc város évkönyve 1984-2019” című kiadvány szerkesztőbizottság összetételéről
tájékoztató
Előadó: Ottó Péter polgármester
Horváth László gazdasági tanácsnok

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a „Zirc
város évkönyve 1984-2019” című kiadvány szerkesztőbizottságának összetételéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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26./ 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.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, mi újság az ’56-os emlékművel, a programfüzetről van-e
valami információ, és a tanulmányi kirándulások kiajánlásával kapcsolatban történt-e valami
előrelépés?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ismeretei szerint a programfüzet nyomdában van. A
tanulmányi kirándulásos témában a turisztikai referens több alkalommal is egyeztetett Németh
Gáborral, a feladatot elvállaló külsős bizottsági taggal. Remélhetőleg most már ténylegesen
célegyenesbe ér a történet. Az ’56-os emlékművet illetően a kivitelezés határideje
vonatkozásában kezdeményezik a Támogatási Szerződés módosítását, mivel április 30.
napjáig be kellene fejezni, amire meglehetősen rövidnek tűnik a határidő. A június 16. az, ami
a pályázatkiíró szemszögéből végső határidőként elfogadható.
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, a tanulmányi kirándulásos dolog csak azért érdekes, mert
jó lenne, ha tényleg elkészülne és legalább az őszi szezonra már be lehetne dobni.
Ottó Péter polgármester említi, a turisztikai referens ígérte, hogy a közeljövőben meglesz.
Bízik benne, hogy a következő testületi ülésen nem kell már erről beszélniük.
Lingl Zoltán képviselő hozzáteszi, a turisztikai referens rendelkezésére áll most már a teljes
Veszprém és Fejér megyét lefedő oktatási intézmények címjegyzéke.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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28./ 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.

Ottó Péter polgármester az ülést 20 óra 10 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

