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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 29-én 18,05 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

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

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
Dr. Lőrinc Katalin kutatásvezető – VONZERŐ 2005 Bt.
Boriszné Hanich Edit Olaszfalu község polgármestere

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Zirc TOP pályázati finanszírozásból megvalósítandó építési munkákhoz tervezők
kiválasztása
- Zirc Városi Önkormányzat 2017. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési
tanácsadó kiválasztása
- Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és együttműködési
megállapodások megkötésére irányuló döntés meghozatala
- Zirc 1904/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett tanuszoda beruházással kapcsolatos előzetes
állásfoglalás
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2017.(VI.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Zirc város turisztikai koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Döntések meghozatala az „EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon” pályázati felhívással
kapcsolatosan
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Elővásárlási jogról történő lemondás a Zirc 2044/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 2358/14 hrsz-ú, „beépítetlen terület” értékesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonban maradt, lakók által épített garázs-tárolók tulajdonjogának
rendezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
megszüntetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Bakony Polgárőr Egyesület Támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Tiszteletdíjról történő lemondások következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ TOP projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A Zirci Zeneiskoláért Alapítvány és Zirc Városi Önkormányzat között kötendő
ajándékozási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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14./ Egyéb ügyek
a/ Zirc TOP pályázati finanszírozásból megvalósítandó építési munkákhoz tervezők
kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Városi Önkormányzat 2017. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és együttműködési
megállapodások megkötésére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ Zirc 1904/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett tanuszoda beruházással kapcsolatos előzetes
állásfoglalás
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
15./ Tájékoztató az „Elmesélem Neked” című történetírói pályázatot elbíráló bizottság
tagjairól
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
16./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ „Zirc Város Díszpolgára” cím adományozásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg „A Zirci
Zeneiskoláért Alapítvány és Zirc Városi Önkormányzat között kötendő ajándékozási
szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2017.(VI.29.) határozata
„A Zirci Zeneiskoláért Alapítvány és Zirc Városi Önkormányzat között kötendő
ajándékozási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala”
című napirendi pont
zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján „A Zirci
Zeneiskoláért Alapítvány és Zirc Városi Önkormányzat között kötendő ajándékozási
szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat érint és az adott vagyontárgy jogi
helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés indokainak nyilvánosságra kerülése az
önkormányzat gazdasági érdekeit vélelmezhetően közvetlenül veszélyeztetné.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a meghívottak idejére tekintettel javasolja, hogy elsőként tárgyalják a
„Zirc város turisztikai koncepciójának jóváhagyása”, illetve az „Intézményi
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és együttműködési megállapodások
megkötésére irányuló döntés meghozatala” című napirendi pontokat, majd azt követően a
meghívóban szereplő sorrendben a nyílt ülési napirendi pontokat, s végül a zárt ülés napirendi
pontjait.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
2./ Zirc város turisztikai koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti Dr. Lőrincz Katalin kutatásvezetőt, a VONZERŐ 2005 Bt.
képviseletében, aki aktív közreműködője volt a koncepció elkészítésének.
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a
kiegészítéssel, miszerint a képviselő-testület kérje fel a turisztikai referenst, hogy a 2017. évi
decemberi rendes képviselő-testületi ülésre készítse el a megvalósíthatósági akciótervet.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás

Dr. Lőrincz Katalin kutatásvezető elmondja, részt vettek egy korábbi képviselő-testületi
ülésen, majd utána tartottak egy fórumot is ebben az ügyben. A módosított anyagba beépítésre
került az a néhány vélemény, ami eljutott hozzájuk. Szívesen közreműködnek abban is, ha
valamilyen értelmezésbeli kérdés felmerül a feladatokkal kapcsolatban. Úgy gondolja, e
koncepcióban talán a legfontosabb, hogy a bizalom megteremtődjön, így a felek között
megindulhasson egy jó munka, és Zirc is megtalálja a helyét ezen a piacon. Megítélésük
szerint – s ezt a koncepcióban le is írták – nincs probléma az alapokkal. Igazából operatív
szinten a termékfejlesztéssel, a szervezeti struktúrával és a marketingkommunikációval
gondolják felépíteni ezt a turisztikai fejlesztést.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2017.(VI.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VONZERŐ 2005. Bt. által készített „Zirc
turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” című dokumentumot elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester megköszöni Dr. Lőrinc Katalinnak a közreműködését és a
munkájukat, illetve azt, hogy elfáradt a képviselő-testület ülésére.
Említi, megfeledkezett arról, hogy a tegnapi bizottsági ülést követően elnök asszony jelezte,
miszerint napirend előtti kérdése lenne. Ügyrendi javaslata, hogy erre most adják meg a
lehetőséget.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök lakossági észrevételek alapján
kérdezi, hova tűnt a mozgó mozi? Januárban voltak itt utoljára, s előtte 2-3 havonta az iskola,
óvoda szervezni szokta.
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Sümegi Attila jegyző elmondja, emlékezete szerint januárban volt utoljára, hogy megkeresték
terembérlettel kapcsolatban. Ezt megelőzően Kelemen Gábor kollégája jelezte többször, hogy
kívánni valót hagy maga után az előadásokat követően észlelt állapot. Többek között a
szemetelés, az előadások alatti, illetve közötti alkoholfogyasztás, az üres pezsgős üvegek,
sörös dobozok. Ezzel kapcsolatban annyit tett, hogy levelet fogalmazott meg az ügyvezető
részére, s a levél mellé elküldte azt a szerződés-tervezetet, amit javasolt számukra
elfogadásra. Megjegyzi, egy-egy alkalommal délelőtt 11,00 órától éjfélig használták a
nagytermet mozi céljára, ami 13 órát jelent. Ennek díja az 5.000,- Ft/óra összeggel számolva
65.000,- Ft + Áfa lett volna. Ehhez képest kedvezményesen állapították meg a díjat, ugyanis
10.000,- Ft + Áfa összeget fizettek. Javaslata az volt feléjük, hogy az alap bérleti díj –
65.000,- Ft + Áfa –, s amennyiben a termet úgy hagyják itt dokumentáltan, hogy az megfelel
közel annak az állapotnak, mint ahogy azt átadták a részükre, akkor nem a 65.000,- Ft + Áfa
összeg lesz számukra kiszámlázva, hanem ugyanúgy a 10.000,- Ft + Áfa, ahogy korábban is.
Erre SMS-ben érkezett jelzés tőlük, hogy ezekkel a feltételekkel nem kívánnak a hivatallal
szerződést kötni. Ezt követően gyakorlatilag semmit sem hallott felőlük.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök értelmezése szerint takarítaniuk kellett
volna. Hozzáteszi, itt több száz gyerek volt. Tehát, az, hogy maradt csokoládés papír és
szemét, valahol természetes.
Ottó Péter polgármester úgy véli, sokkal jelentősebb munkát adtak ezzel gyakorlatilag a
hivatal munkatársainak, mint ami elvárható egy kulturált körülmények között lebonyolított
rendezvény kapcsán. Arról nem beszélve – a nagyságrendjét ugyan nem tudja –, hogy a
hivatal nagytermében lévő székek kitakarítására is jelentősebb összeget kellett elkölteniük
ilyen igénybevételek miatt. Úgy gondolja, a mozinak, ami igazából értéke volt, az a szervezett
gyermekvetítés. A tapasztalat azt mutatta, hogy a délutáni és az esti filmek tervezett
közönségét nem sikerült megszólítani. Ha jól emlékszik, akkor a legutolsó alkalommal a
három előadáson talán összesen volt négy néző.
A lényeg, a hivatal nem mondta azt, hogy nem jöhetnek, csak a tapasztalt körülmények okán a
szerződéses feltételekben kívántak szigorítani, ami igazából akkor lépett volna hatályba, ha a
következő előadások után is valóban ugyanazt lehetett volna tapasztalni, mint amit előtte
egyébként több alkalommal szóvá tettek.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök számára ebben csak az a furcsa, hogy
száz helyen vannak az országban, s miért pont itt van gond.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, az önkormányzat nem tudna-e valamilyen lépést tenni annak
érdekében, hogy a szemétszállítási díjra vonatkozó számlákat a lakosság kézhez kapja? Tudja,
hogy nagyon nehéz, mert a „kukaholding” meglehetősen nehézkesen működik, de már
hónapok óta megint nincs számlázás, s egyszerre borul a lakosság nyakába a díjfizetés. Ez egy
abnormális állapot, de esetleg az önkormányzat részéről is mehetne valamilyen jelzés.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ezzel a kérdéssel önkormányzati szintnél jóval
magasabb képviselettel rendelkezők foglalkoznak. Ez országosan probléma. Észrevételt
tudnak tenni, de abban biztos, hogy mindenki érzi ennek a kérdésnek a súlyát, és tőlük
függetlenül is arra törekszenek, hogy ezt a problémát minél előbb megoldják.
Kasper Ágota képviselő megköszönné, ha valami jelzés értékű levél vagy egyéb iromány
menne feléjük. Nem tudja, ér-e valamit, de legalább a város annyit megtett, hogy kérte.
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14./ Egyéb ügyek
c/ Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és együttműködési
megállapodások megkötésére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester köszönti Olaszfalu község polgármesterét.

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, és 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
154/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Borzavár Község, Lókút Község,
Olaszfalu Község és Porva Község Önkormányzataival az előterjesztés 2. és 3.
mellékleteihez csatolt Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és
együttműködési megállapodások megkötését.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékleteihez
csatolt Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és együttműködési
megállapodások tartalmával kapcsolatos pontosítások érdekében az érintett
Önkormányzatok polgármestereivel szükséges egyeztetéseket lefolytassa.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetett Intézményi
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és együttműködési megállapodások
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pontok esetében: 2017. július 15.
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Boriszné Hanich Edit polgármester köszönetet mond polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és a hivatal dolgozóinak a pozitív hozzáállásért. A hivatal dolgozóinak külön előre
köszöni, mert ez rettentő munkát fog jelenteni.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja, hogy az ülések időpontját egyeztetve a hivatali
dolgozók szabadságával, tervezhető TOP projektekkel és a munkabeosztással lehetőség
szerint a csütörtöki képviselő-testületi ülésre tekintsék át.

Ottó Péter polgármester elmondja, a hivatal munkatársai a TOP projektekkel kapcsolatos
kérdést megnézték, s igazából, ami a pályázatokból adódó egyértelmű kötelezettségük, az az
egyes mérföldkövek teljesítése. Ugyanakkor e mérföldkövek eléréséhez szükséges képviselőtestületi döntések időpontja pontosan nem határozható most még meg. Ezzel kapcsolatban az
lenne a javaslata, hogy a következő félévi munkaterv minden egyes tervezett testületi ülésére
iktassák be a „TOP projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot.
Legfeljebb, ha nem lesz aktualitása, akkor arról tájékoztatást fognak kapni a képviselő-testület
tagjai.
Bizottsági üléseken a szabadságok ütemezését illetően az hangzott el, hogy lehetőség szerint a
hónapok utolsó csütörtökén legyenek a testületi ülések, s tekintettel az előttük álló
feladatokra, ha lehet, akkor ne szeptember közepén, vége felé legyen az első ülésük. Ennek
megfelelően javasolja, hogy tervezzenek be munkaterv szerinti ülést júliusra és augusztusra is,
mindegyik esetben a hónap utolsó csütörtökére. Ez úgy alakulna, hogy július 27., augusztus
31., majd szeptember 28., október 26., november 30. és december 21.
Egyértelmű, ha akár a júliusi, akár az augusztusi munkaterv szerinti tervezett rendes testületi
ülésre nincs olyan előterjesztés, amit meg kellene vitatni, akkor nem fogják megtartani az
ülést. Azonban, ha a munkatervben szerepel, akkor úgy gondolja, mindenki számára
valamilyen szinten tervezhetővé válik.
Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén kifejezetten
arra irányult a dolgozók kérése, ha lehet, akkor számukra is legyen egyfajta szünet, mert ami
az ASP program integrálásával kapcsolatban vár rájuk, embert próbáló feladat lesz. Ezért a
júliusi ülést semmi esetre sem javasolja. A maga részéről javasolta augusztus 31. napját, amit
el is tud fogadni. Javasolta továbbá, hogy a többi ülés a hónapok végére kerüljön.
Értelemszerűen a karácsony ez alól kivétel. Tehát, júliusról szó sem volt bizottsági ülésen.
Úgy gondolja, valóban kellene szünetet tartani, amikorra a hivatal dolgozói is tervezhetik a
szabadságukat.
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Ottó Péter polgármester örül annak, hogy tanácsnok úr ezt így elmondta, mert az előterjesztés
eredeti javaslata erről szólt, ugyanis 1990. óta mindig gyakorlat volt, s nemcsak a zirci, hanem
a legtöbb képviselő-testület esetében, hogy július-augusztus hónapra nem terveznek
munkaterv szerinti ülést. Ugyanakkor tudják azt mindannyian, hogy adott esetben a TOP
projektekkel kapcsolatban már júliusban kell testületi ülést tartaniuk annak érdekében, hogy a
projektek megvalósítása lehetőség szerint ne szenvedjen hátrányt. Véleménye szerint ilyen
szempontból annak nem igazán van jelentősége, hogy rendkívüli vagy munkaterv szerinti
ülésen tárgyalják meg az előterjesztéseket. Amennyiben munkaterv szerinti ülésen tárgyalják
meg, akkor még inkább tervezhetővé válik mindenki számára a testületi ülés időpontja.
Horváth László képviselő kérdezi, ha ez így van, akkor az előterjesztő miért nem ennek
megfelelően terjesztette elő a munkatervet?
Ottó Péter polgármester válasza szerint azért, mert 1990. óta mindig az volt a szokás, és a
gyakorlat, hogy eszébe sem jutott az éppen hivatalban lévő polgármestereknek, hogy
munkaterv szerinti ülést hozzanak be július és augusztus hónapokra. Hangsúlyozza,
mindegyik ciklusban nyáron is voltak testületi ülések, mert mindig adódtak olyan döntést
igénylő ügyek, amivel nem lehetett szeptemberig várni. Úgy gondolta, ezt a gyakorlatot
kellene folytatni, de több bizottsági ülésen is felmerültek ezzel ellentétes vélemények, így a
módosító javaslattal ehhez próbált igazodni.

Hozzászólás
Vörös Kálmán képviselő javasolja, hogy a júliusi ülést vegyék ki.
Ottó Péter polgármester kérdezi, a többség véleménye is az, hogy júliusra ne tervezzenek
ülést, és augusztus 31. legyen az első időpont?
A képviselő-testület többsége határozott igennel jelzett.

Ottó Péter polgármester figyelembe véve a képviselő-testület véleményét ismerteti, hogy a
2017. II. félévi munkaterv szerinti első rendes képviselő-testületi ülés augusztus 31. napján
lesz, majd azt követően szeptember 28., október 26., november 30. és december 21. az ülések
időpontja, s mindegyik ülésre bekerül a „TOP projektekkel kapcsolatos döntések
meghozatala” című napirendi pont.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2017.(VI.29.) határozata
a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. félévi munkatervének
elfogadásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. II. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően, az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4./ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
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 előterjesztés I. és II. 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
156/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749
azonosító számú projekt keretében az ASP rendszerhez történő csatlakozási szolgálatok
elvégzésére az E-Szoftverfejlesztő Kft. (4964 Fülesd, Fő u. 25.) ajánlatát fogadja el bruttó
3.150.000,- Ft díjjal. A fedezet a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 14.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749
azonosító számú projekt keretében történő informatikai eszközök beszerzésére az Infosys
Bt. (8420 Zirc, Liszt Ferenc utca 6.) ajánlatát fogadja el bruttó 3.149.999,- Ft díjjal. A
fedezet a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szállítási
szerződés aláírására.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 14.

5./ Döntések meghozatala az „EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon” pályázati felhívással
kapcsolatosan
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 képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő elmondja, alapvetően most már érti, miért van a másik
50 %, s számára kezd összeállni a kép, és tulajdonképpen ez egy támogatható dolog lenne,
csak a problémát a bekerülési költségek jelentik, ami a volt „kisóvoda” épülete körüli
bizonytalanságból adódik. Nyilván, ha egy öreg házhoz hozzányúlnak, akkor is lesz gond, ha
nem látják, ha pedig előre látják, az elég nagy baj. Kérdezi, nem tudják ezt máshol
megvalósítani? Benne az merült fel konkrétan egy másik napirendi pont kapcsán, hogy
visszaveszik a zeneiskola épületét, ami családi háznak épült, és abban a két szinten négy
garzonlakást simán ki lehetne alakítani. Jó az elosztása, középen megy fel a lépcső, s úgy
gondolja, a gépészeti része is sokkal jobb állapotban van. Nincs gond a szigetelésével, a
tetővel; nincsenek tulajdonviszonyi problémák, bentlakók és egyebek. Tudja, hogy az kb. 120
m2, s ha 100.000,- Ft-tal szorozza, akkor is csak 12 millió forint, de nincs sehol leírva, hogy
esetleg nem lehet ezt két ingatlanban megvalósítani.
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Felveti, nincs-e még egy ilyen házuk, mert akkor 25-30 millió forintot el lehetne költeni, s
nyolc garzonlakást ki tudnának alakítani valahol. A másik 50 %-ot pedig megpróbálják
okosan felhasználni, s nem kellene, hogy pluszba beletegyenek.
Ottó Péter polgármester szerint az biztos, hogy a projektre csak olyan ingatlannal érdemes
pályázni, amely hasznosítható a célra. A zeneiskola épülete, ha önkormányzati tulajdonba
kerül, akkor elméletileg ilyen épületté válik, de jelenleg még két hatályos szerződés van az
épület használatára vonatkozóan. Ismeretei szerint egy zenepedagógus még bent lakik az
épületben, illetve a táncos egyesület használja az alsó szintet. Megjegyzi, erre az épületre
tervekkel nem rendelkeznek. A volt „kisóvoda” épületére pedig jogerős építési engedély van
lakáscélú tervekkel. Mai információ, hogy június 27-én vagy 28-án járt le ennek a pályázatnak
az első benyújtási szakasza. Eddig a 10 milliárd forintos keretösszegre valamivel több, mint
11 milliárd forint körüli igény érkezett be 69 pályázótól. Tehát, az is kérdés, hogy a pályázati
lehetőség egyáltalán kihúzza-e a második benyújtási szakaszig, amire reális esélyük lehet
maximálisan pályázni. Ez elméletileg július 3-án nyílik, és július végéig lehet benyújtani a
pályázatot. Abban biztos, hogy később erre már nem lesz lehetőség. Az is elképzelhető, hogy
napokon belül egyszerűen fel fogják függeszteni a pályázatok benyújtásának lehetőségét
tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló forráson túl történt már jelen pillanatban is az
igénylés.
A főépítészi referenst kérdezi, hogy esetleg elnök asszony kérdésére vonatkozóan tud-e
szakmai választ adni?
Várszegi Bernadett főépítészi referens kérdezi, a kérdés melyik részére?
Ottó Péter polgármester elmondja, elnök asszony a pályázat céljával alapvetően egyet tud
érteni, de nem feltétlen a „kisóvoda” épületében, hanem más, önkormányzat által
hasznosítható ingatlanok bevonásával.
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza szerint jelenleg a „kisóvoda” épülete van
önkormányzati tulajdonban. Amennyiben a zeneiskola épülete önkormányzati tulajdonba
kerül, nyilván akkor ott a rendezési terv szerint a négy lakás kialakítható. Műszakilag a
garzonlakások kialakítása megoldható, viszont az nincs előkészített állapotban. Igazából csak
azt tudja megismételni, amit polgármester úr már elmondott.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester kérdezi, van-e valami tervük például a Findeisz János
házával kapcsolatban, mert az is egy alkalmas ingatlan lenne?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem merült fel még ez a kérdés.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester úgy véli, elég nagy ház ahhoz, hogy egyrészt abban
garzonlakásokat alakítsanak ki, másrészt pedig akkora melléképületek vannak ott, amikre az
önkormányzatnak szüksége lenne. Igazából csak egy kérdés volt, hogy gondolkodnak-e ezzel
kapcsolatban?
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, elsősorban most azon gondolkodnak, és annak van
aktualitása, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, használaton kívüli épületek
állagmegőrzése, illetve fejlesztése hogyan, milyen formában valósítható meg, hiszen ott van a
„kisóvoda” épülete, a volt „Trosits ház”, s remélhetőleg belátható időn belül a tanuszoda
épülete.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő bejelenti, hogy Dr. Kovács László és Dr. Benczik Ágnes Adrienn
képviselőtársaival név szerinti szavazást kérnek.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, tekintettel arra, hogy a név szerinti szavazást a képviselők
jogszabályban meghatározott arányánál magasabb létszámmal kezdeményezték, ezért nem
kell róla szavazni.
Nemes István képviselő úgy gondolja, a pályázat benyújtásának júliusi határidejéig ez az
egyetlen ingatlanuk jelenleg, ami rendelkezik tervvel, a szükséges dokumentációkkal. Tehát,
kész a pályázat benyújtására. Az említett ingatlanok még nincsenek az önkormányzat
tulajdonában, és nincsenek a pályázatnak megfelelő készültségi fokon. Véleménye szerint
beszéljék meg.
Dr. Kovács László képviselő emlékezete szerint ennek a pályázatnak egyszer már lejárt, s
most van egy új határideje. Valószínű lesz egy újabb, s még egy újabb határideje, mert
valakinek nagyon fontos. A maga részéről a határidővel ezt annyira nem hozná kapcsolatba.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, biztos, hogy nem lesz újabb határidő, mert a legelső
pályázati kiírásnál volt emlékezete szerint április 15. a benyújtási határidő, s azt az utolsó
pillanatban felfüggesztették. Utána voltak apróbb módosítások a pályázati kiírásban, amelyek
igazából az önkormányzatot különösebben nem érintik, majd ezt követően módosították
április 15. napjáról június 27. vagy 28. napjára az első ütem benyújtási határidejét. Tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló forráson túl érkeztek már be a pályázati igények, ezért
könnyen előfordulhat, hogy abszolút feleslegesen folytatnak vitát erről a kérdésről. Tehát, az
is lehet, hogy nem lesz lehetőségük a pályázat benyújtására. Hozzáteszi, jobban örült volna,
ha benne tudtak volna lenni az első körben.
Horváth László képviselő véleménye szerint ne csapongjanak e körben. Az első beadási
határidő április 15. volt, majd azt módosították június 27-re. A következő megnyitott határidő
július 3-tól július 30-ig, illetve augusztus 6-tól szeptember végéig tart. Ezek a határidők az
előterjesztésben szerepelnek. A pályázati kiírás célzott, ugyanis a 3.500 településből összesen
220 település részére írták ki ezt a típusú pályázatot. Annak a geopolitikai eloszlása, hogy
miért éppen ez a 220 település, egy másik történet. Véleménye szerint ezzel lezárhatják a
határidőket is.
Ottó Péter polgármester szerint is lezárhatják, mert az a tapasztalat, hogy nincsen értelme
nyitott pályázati ablakot hagyni akkor, ha a pályázati forrás elfogyott. A gyakorlat egyébként
az, hogy a pályázatok benyújtását felfüggesztik akkor, ha a rendelkezésre álló forrásösszeg
bizonyos százaléka túligénylésre került. Az első ütem alapján látható, hogy ez már sikerült.
Valószínűnek tartja – tekintettel arra, hogy biztosan vannak hibásan megküldött pályázatok –,
hogy ennek van még valami esélye, de abban is biztos, hogy nem fogják egymást követni a
benyújtási ciklusok. Tehát, azt is lehet mondani, hogy a vártnál jelentősebb az igény és az
érdeklődés a pályázati kiírás iránt.
Kasper Ágota képviselő elmondja, változatlanul kétségei vannak az összeget illetően, mert a
megadott 100.000,- Ft/m2 számára irreálisnak tűnik. A környezetében élő emberek közül
sokan vagy átépítenek, vagy újat építenek, vagy hozzáépítenek, s a bekerülési költségek
rettenetesen magasak.
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ez az a kérdés, ami a március 30-i testületi ülésen is a
leggyakrabban felmerült. Ennek megválaszolására törekedtek oly módon, hogy kivitelezői
ajánlatot kértek be szakágaknak megfelelően, s az alapján az jött ki, hogy olcsóbban meg
lehet valósítani, mint ahogy azt a hivatal szakemberei kellő rátartással tervezték.
Valószínűnek tartja, hogy a pályázat benyújtása, esetleg eredményessége között eltelő idő
óhatatlanul is befolyásolhatja a piaci árakat, de annál okosabbak, mint amit jelen pillanatban
az előterjesztésben leírtak, nem fognak tudni lenni. Megjegyzi, minden pályázat kapcsán
óhatatlanul is ott vannak a kérdések egészen addig, amíg eléjük nem kerülnek a benyújtott,
aláírt, kötöttséget jelentő árajánlatok egy-egy kivitelezési munka megvalósításához.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatát.

Ezt követően Sümegi Attila jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a Zirc Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati
rendelet 32. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint lebonyolítja a név szerinti szavazást,
amely alapján a képviselő-testület tagjai az alábbi szavazatot adták:
Dr. Benczik Ágnes Adrienn tartózkodik, Horváth László nem, Dr. Horváth Sándor
tartózkodik, Kasper Ágota tartózkodik, Dr. Kovács László nem, Lingl Zoltán igen, Nemes
István igen, Ottó Péter igen, Vörös Kálmán igen

Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el az előterjesztés határozati javaslatát.

A fentieket hitelesítem:

Sümegi Attila
jegyző

6./ Elővásárlási jogról történő lemondás a Zirc 2044/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
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.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirc 2044/15 hrsz-ú
(természetben: Akli településrészen található), 3 ha 0401 m2 területű, „kivett major”
megnevezésű ingatlan vonatkozásában nem kíván élni elővásárlási jogával.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pont szerinti nyilatkozatot megtegye és az ingatlan tulajdonosa részére megküldje.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 5.

7./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő Zirc 2358/14 hrsz-ú, „beépítetlen terület” értékesítése
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
Horváth László képviselő kérdezi, mennyire van ez összhangban a városrendezési tervekkel, a
jövőképpel?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy a város településrendezési tervével
összhangban van, mert kertvárosi lakóövezetről van szó, ahol az alkalmazandó OTÉK
időállapot folytán kézműipari építmény elhelyezhető a telken. A kézműipari építményt az
OTÉK definiálja, ami 100 m2-ig és 5 fő foglalkoztatottig terjed. Így épülhetett fel két telekkel
mellette, szintén kézműipari építményként definiált pálinkafőző létesítmény is. Feltétel
viszont, hogy a lakóövezetre vonatkozó környezetvédelmi követelményértékeket tudnia kell
az ott létesítendő építménynek.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirc 2358/14 hrsz-ú,
Zirc, Győri u. 16. szám alatti 1009 m2 térmértékű, „kivett beépítetlen terület” művelési
ágú forgalomképes ingatlant független értékbecslő által megállapított 2.300.000,- Ft
vételáron – mely vételár mentes az áfa alól – értékesíti Palkovics Csaba Trans Kft
(Székhely: 8041 Csór, Hadi út 1.) vételi ajánlattevő részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban meghatározott adásvételi szerződés megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adásvételi szerződéssel
kapcsolatban felmerülő összes költség (pl. ügyvédi költség, igazgatási szolgáltatási díj,
telekkimérés díja, stb.) a vevőt terheli.
Felelős: 1./ - 3/ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. augusztus 31.
3./ pont esetében: folyamatos

8./ Önkormányzati tulajdonban maradt, lakók által épített garázs-tárolók tulajdonjogának
rendezése
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 nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő úgy gondolja, ha megfogalmazásra kerül az adásvételi szerződés,
akkor a határozatban szereplő jóhiszeműséget abban is célszerű kihangsúlyozni az érintettek
érdekében.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli elidegenítésre a Zirc 1848/4/B/1,
1848/4/B/2, 1848/4/C/1, 1848/6/B/1 hrsz-ú, „garázs” megnevezésű forgalomképes
ingatlanokat.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vevőként az adott „garázsok” építtetőit
jelöli ki – a
lakások ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányadának
megfelelően – az alábbiak szerint:
Helyrajzi
szám

1848/4/B/1
1848/4/B/2
1848/4/C/1
1848/6/B/1

A lakás tulajdonosa,
melyhez a melléképület
tartozik (építtető, ill.
örököse):
Braunstetter Józsefné,
Braunstetter József és
Braunstetter Csaba
Dr. Galambos István és
Dr. Galambos Istvánné
Egervölgyi Dezső és
Egervölgyi Dezsőné
Simon Lajos és
Simon Lajosné

Tulajdoni
hányad:
1/2
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Lakástulajdonos címe, amelyhez a garázs
tartozik:
8420 Zirc, Alkotmány utca 33 /A 1. em. 2
8420 Zirc, Köztársaság utca 53.
8438 Veszprémvarsány, Rákóczi utca 70.
8420 Zirc, Alkotmány utca 33/A Fsz. 1.
8420 Zirc, Alkotmány utca 33/B 1. em. 1.
8420 Zirc, Alkotmány utca 31/A 1. em. 2.

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott ingatlanok
vételárát – mely vételár mentes az áfa alól – jelképes, 1.000,- Ft/ingatlan összegben
határozza meg, mivel azokat a lakók saját költségen, jóhiszeműen, Zirc Városi Tanács
illetékes osztálya részére bejelentve építették.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére, azzal, hogy az
adásvételi szerződésben ki kell térni az előzményekre, valamint a tulajdonjog átruházással
kapcsolatos költségek (pl. ügyvédi költség, igazgatási szolgáltatási díj, stb.) a vevőket
terheli.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az
esetlegesen felmerülő technikai jellegű hiányosságokat pótoltassa, a hibákat javítassa az
eljáró ügyvéd által.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 5./ pontok esetében: 2017. július 31.

9./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
megszüntetése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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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
161/2017.(VI.29.) határozata
1./

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

10./ Bakony Polgárőr Egyesület Támogatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a „Civil Támogatási Alap” működési céltartalék terhére 150.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtsanak a Bakony Polgárőr Egyesület részére.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását 150.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatás nyújtása mellett.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az alábbi, módosított határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott
támogatások szabályairól szóló 12/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet előírásai alapján
támogatja a Bakony Polgárőr Egyesületet a 2./ pontban rögzítettek szerint.

20
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.)
önkormányzat rendelet 13. mellékletében nevesített „Civil Támogatási Alap” működési
céltartalék terhére 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt a Bakony Polgárőr Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, Petőfi u. 27.;
adószám: 18936056-1-19; képviseli: Kavalecz Tibor elnök) a 2017. évben megtartandó
Bakonyi Kutatási-mentési szakmai nap megszervezéséhez és lebonyolításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való
elszámolás a program megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete messzemenően támogatja a Bakony
Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét és a rendezvény megszervezését, ezért a fentiek
szerinti támogatást nyújtja, továbbá kéri, az Egyesület mérlegelje az Önkormányzat azon
felajánlását, hogy az önkormányzati konyha önköltségi áron tudja biztosítani az étkezési
lehetőségeket, illetve amennyiben a végső elszámolás előtt szükség van még anyagi
fedezetre, akkor az Önkormányzat nyitott arra, hogy ismét tárgyalja a támogatási
kérelmet.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./, 4./ és 5./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. július 15.”

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatások
szabályairól szóló 12/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet előírásai alapján támogatja a
Bakony Polgárőr Egyesületet a 2./ pontban rögzítettek szerint.
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.)
önkormányzat rendelet 13. mellékletében nevesített „Civil Támogatási Alap” működési
céltartalék terhére 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt a Bakony Polgárőr Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, Petőfi u. 27.;
adószám: 18936056-1-19; képviseli: Kavalecz Tibor elnök) a 2017. évben megtartandó
Bakonyi Kutatási-mentési szakmai nap megszervezéséhez és lebonyolításához. A
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való
elszámolás a program megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók
szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete messzemenően támogatja a Bakony
Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét és a rendezvény megszervezését, ezért a fentiek
szerinti támogatást nyújtja, továbbá kéri, az Egyesület mérlegelje az Önkormányzat azon
felajánlását, hogy az önkormányzati konyha önköltségi áron tudja biztosítani az étkezési
lehetőségeket, illetve amennyiben a végső elszámolás előtt szükség van még anyagi
fedezetre, akkor az Önkormányzat nyitott arra, hogy ismét tárgyalja a támogatási
kérelmet.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./, 4./ és 5./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. július 15.

11./ Tiszteletdíjról történő lemondások következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. határozati javaslatának
elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2017. június 19. napján kelt 2017. június havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról történő
lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB XIX. Bakonyi Betyárnapok rendezvénye – ezen
belül a Zirci Fúvós Zenekar fellépése – megvalósításának támogatására irányuló kérelmét
tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen keletkező
280.600,-Ft, azaz Kettőszáznyolcvanezer-hatszáz forint terhére, azzal azonos összegben
előirányzatot csoportosít át intézményfinanszírozásként a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB részére a XIX. Bakonyi Betyárnapok programjainak
megvalósításához.
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3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Nemes István
képviselő által benyújtott a Segítő Kezek Zirc Alapítvány támogatására irányuló
Nyilatkozatát tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2017.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 111.174,- Ft, azaz Egyszáztizenegyezeregyszázhetvennégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Segítő
Kezek Zirc Alapítványt (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19;
képviseli: Bálintné dr. Voznek Marianna), az Alapítvány keretein belül tevékenykedő
Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 2017. évi működésének színvonalas
megvalósítása érdekében. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31.
napja. A támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás
kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. július 15.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Boros Dénes, a
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja által benyújtott
Öreg-Bakony Barátai Egyesület támogatására irányuló Nyilatkozatot tudomásul veszi.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2017.
költségvetési évet terhelő előirányzat, valamint a 2016. évi maradvány terhére 177.619,Ft, azaz Egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenkilenc forint összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az Öreg-Bakony Barátai Egyesületet (Székhely: 8420 Zirc, Béke u.
8.; adószám: 18749755-1-19; képviseli: Opra-Szabó József) 2017. évi működésének
színvonalas megvalósításához. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december
31. napja. A támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás
kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. július 15.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Boros Dénes, a
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja által benyújtott
„Dudari Nyugdíjasok” Szociális Támogatási Alapítvány támogatására irányuló
Nyilatkozatot tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2017.
költségvetési évet terhelő előirányzat, valamint a 2016. évi maradvány terhére 177.619,Ft, azaz Egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenkilenc forint összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a „Dudari Nyugdíjasok” Szociális Támogatási Alapítvány
(Székhely: 8416 Dudar, Rákóczi u. 19.; adószám: 18915143-1-19; képviseli: Dégi István)
2017. évi működésének színvonalas megvalósításához. A támogatás felhasználásának
határideje 2017. december 31. napja. A támogatással való elszámolás határideje 2018.
február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil
szervezetek működési támogatása.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse
meg.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2. és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. július 15.
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12./ TOP projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása
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
167/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
TOP projektek (TOP-1.2.1, TOP-1.4.1, TOP-3.1.1, TOP-3.2.1, TOP-4.2.1., TOP 4.1.1.)
Széchenyi 2020 Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátásra
– figyelemmel a vonatkozó útmutatókban foglaltakra – ajánlattételi felhívást küldjön ki
megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozásoknak.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
beérkező ajánlatok közül – figyelemmel a vonatkozó költséghatárokra – a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő vállalkozással vagy vállalkozásokkal – projektenként külön – a
vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2017. július 7.
2./ pont esetében: 2017. július 21.

14./ Egyéb ügyek
a/ Zirc TOP pályázati finanszírozásból megvalósítandó építési munkákhoz tervezők
kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány utcában a 1895 hrsz-ú
ingatlanon rendezvénytérhez kapcsolódó színpadépítés engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációjának, beleértve az árazott és árazatlan költségvetési kiírást,
elkészítésére az i-quadrat hungária Kft. (8200 Veszprém, Kádártai u. 27.) 1.263.650,- Ft
összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az i-quadrat
hungária Kft-vel (8200 Veszprém, Kádártai u. 27.) történő, az 1./ pont szerinti
tervdokumentáció készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 1907 hrsz-ú ingatlanon kialakításra
kerülő 65 gépkocsi befogadóképességű felszíni parkoló, valamint az Alkotmány utca
felöli behajtó út szabványos megvilágítást biztosító közvilágítás tervezésére árazott és
árazatlan költségvetési kiírás készítésére a Julianson Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (Tóth Gyula tervező; 8095 Pákozd, Gábor Á. u. 21/a) 209.550,- Ft összegű ajánlatát
elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Julianson Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kf-vel (8095 Pákozd, Gábor Á. u. 21/a) történő, az 1./ pont
szerinti tervdokumentáció készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány utca 12. szám, 1905
hrsz-ú ingatlanon meglévő óvodaépület ÉNy-i épületszárny átalakítás, homlokzatfelújítás, épület-energetikai korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció készítésére, beleértve
az árazott és árazatlan költségvetési kiírást, a T.J. Terv Bt. (8315 Gyenesdiás, Béke u. 32.)
2.286.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a T.J. Terv Bt-vel
(8315 Gyenesdiás, Béke u. 32.) történő, az 1./ pont szerinti tervdokumentáció készítésére
vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány utca mellett az
óvodához tartozó parkoló átalakítása, felújítása, valamint további parkolóhelyek
kialakítása építési munkáinak engedélyezési tervezésére szakági tervekkel és az árazott és
árazatlan költségvetéssel együtt a Kreatívterv Kft. (Demény Zoltán tervező; 8200
Veszprém, Boksa tér 1/b fsz.1.) 2.235.200,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Kreatívterv Kftvel (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b fsz.1.) történő, az 1./ pont szerinti tervdokumentáció
készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 4 hrsz-ú ingatlanon működő
autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épületének a Katarch Bt. (Péczi Katalin építész, 8420
Zirc, Kálvária u. 17.) által készített építési engedélyezési tervei korszerűségi
felülvizsgálatának (jogszabályoknak hatályos megfelelő aktualizálására) készítésére a
Katarch Bt. (8420 Zirc, Kálvária u. 17.) 420.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 4 hrsz-ú ingatlanon működő
autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épületének kiviteli tervdokumentáció, beleértve az árazott
és árazatlan költségvetési kiírást, készítésére a Katarch Bt. (8420 Zirc, Kálvária u. 17.)
2.345.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Katarch Bt-vel
(8420 Zirc, Kálvária u. 17.) történő, az 1./ és 2./ pont szerinti tervdokumentációk
készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.
3./ pont esetében: 2017. július 21.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Deák Ferenc utca 2 db buszöböl
tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatára Demény Zoltán (8200 Veszprém, Boksa
tér 1/b fsz. 1.) 501.650,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Demény
Zoltánnal (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b fsz. 1.) történő, az 1./ pont szerinti
tervdokumentáció készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, 3 db gyalogátkelőhely építési
munkáinak engedélyezési tervezésére, szakági tervekkel és az árazott és árazatlan
költségvetéssel együtt, a Kreatívterv Kft. (Demény Zoltán tervező; 8200 Veszprém, Boksa
tér 1/b fsz.1.) 2.070.100,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Kreatívterv Kftvel (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b fsz.1.) történő, az 1./ pont szerinti tervdokumentáció
készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola Zirc, Rákóczi tér 3-5. szám, 1046/3 hrsz-ú ingatlanon lévő
„B” épület udvari akadálymentes megközelítése, valamint a vizesblokk akadálymentes
mosdó kialakítása céljából kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, beleértve az
árazott és árazatlan költségvetési kiírást, a Katarch Bt. (Péczi Katalin építész; 8420 Zirc,
Kálvária u. 17.) 480.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a Katarch Bt-vel
(8420 Zirc, Kálvária u. 17.) történő, az 1./ pont szerinti tervdokumentáció készítésére
vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Bajcsy Zsilinszky u. 9. szám, 1101
hrsz-ú ingatlanon lévő Szociális Szolgáltató Központ telephelyén épület bővítése
lépcsőházzal, a tetőtér beépítése, az épület energetikai korszerűsítése építés engedélyezési
és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, beleértve az árazatlan és árazott
költségvetési kiírást, az AMBISZA Kft (Ambrus Tímea építész; 8420 Zirc, Fáy András u.
5.) 1.664.980,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az AMBISZA Kftvel történő (8420 Zirc, Fáy András u. 5.), az 1./ pont szerinti tervdokumentációk
készítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 21.

Horváth László képviselő kéri, hogy a hivatal munkatársai legyenek szívesek az elkészült
munkákat – véglegesítés előtt – pdf formátumban tájékoztatásul a képviselőknek megküldeni.

b/ Zirc Városi Önkormányzat 2017. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, és 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
177/2017.(VI.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évben indítandó
közbeszerzési eljárásaihoz a közbeszerzési tanácsadói teendők ellátására a VeszprémBer
Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) vállalkozás ajánlatát fogadja el.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban nevesített vállalkozással a közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásáról szóló
szerződések aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. július 14.

d/ Zirc 1904/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett tanuszoda beruházással kapcsolatos előzetes
állásfoglalás
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester elmondja, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
II. ütemében Zirc városa is belekerült a tanuszoda-fejlesztés témakörébe. Ezzel kapcsolatban
június elején született kormányhatározat, majd június 16-án a beruházásokat megvalósító
Nemzeti Sportközpontok részéről volt egy tervezői helyszínbejárás, melynek keretében
megtekintették a hivatal által elsődlegesen javasolt 1914/2 helyrajzi számú ingatlant, ami a
III. Béla Gimnázium mögötti területet jelenti. A megközelíthetőség és a típusterv alapján
elkészítendő épület méretei gyakorlatilag nem teszik lehetővé az ingatlan használatát. Másik
két ingatlan is megtekintettek, melyek közül az egyik szerepel javaslatként az
előterjesztésben. Ez a PEPE Cukrászdával szemben lévő terület, az 1904/3 helyrajzi számú
ingatlan, ami több mint ötezer négyzetméter. Ebből annyi kerülne majd átadásra állami
tulajdonba, amennyi ténylegesen a beruházás megvalósításához szükséges.
A harmadik helyszín távolabb van a városközponttól, s az a szakképző iskola mögötti,
emlékezete szerint kb. 3 hektáros terület, melynek hátránya – azon kívül, hogy kiesik a
városközpontból –, hogy egyrészt nehezebb megközelíteni a gyermekek számára, másrészt
igen mély fekvésű. Harmadrészt pedig a rendezési terv alapján a jelenlegi besorolása szerint
10 %-os beépítési korlát van, ami azt jelenti, hogy egy 1.200 m2-es ingatlan megvalósításához
1,2 hektáros ingatlan kialakítására lenne szükség, ugyanakkor több olyan közmű található az
ingatlanon, amely szintén korlátozza a terület használhatóságát.
A tegnapi bizottsági ülésen tanácsnok úr által említett, a szakképző iskola mögötti – a
kerékpárút mentén a 82-es számú főúthoz közel lévő részen – területen valamikor
szennyvíztisztító-telep volt és ott szintén hasonló problémák vannak, ugyanis a beépítési
paraméterek 10 %-os beépíthetőséget tesznek lehetővé, s annak a sarkát is érinti a
gerinccsatorna, illetve a közúti kapcsolata nem kiépített.
Úgy gondolja, az előterjesztésben szereplő helyszíni javaslatnál jobbat, alkalmasabbat nem
tudnak felajánlani a beruházás megvalósításához.
Kérdés nem hangzik el.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő kifejti, nyilván nagyon fontos a város számára, hogy egy normális
uszoda létesüljön, ugyanakkor két dologra a későbbiekben mindenképpen számítani kell, s
nagyon sarkalatos döntés fog most születni. Az egyik, hogy megítélése szerint a
rendezvényteret ezzel leszűkítik, ami a legkisebb probléma, mert attól még valamekkora
terület marad. A nagyobb probléma egy kicsit futurisztikus és inkább az elvszerűségét veti fel
annak, hogyha az uszoda erre a területre épül, akkor gyakorlatilag a 82-es számú főútról
lecsatlakozó belvárosi bekötőút végleg meghiúsulni látszik, és a 82-es számú főút alatt lévő
valamikori őstemplom feltárása ezzel lehetetlenné válik. Tehát, álláspontja szerint hosszú
távon ezt már nem lehet megoldani. Utal arra, hogy a TESCO Áruház építése kapcsán
előkerült romokkal összefüggésben kimutatták, miszerint a 82-es számú főút alatt komoly
régészeti lelet található a városban, s akkor javasolták a pécsi minta alapján, hogy egy
ablakszerű megoldással fel lehetne tárni az egészet. Nyilván ez egy komoly futurisztikus
dolog, de szeretné, ha ezzel is szembesülnének.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2017.(VI.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen állást foglal amellett, hogy a
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a Zirc, 1904/3 hrsz-ú
ingatlan tanuszoda létesítéséhez szükséges részét a beruházás megvalósításához a Magyar
Állam javára átadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

15./ Tájékoztató az „Elmesélem Neked” című történetírói pályázatot elbíráló bizottság
tagjairól
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az
„Elmesélem Neked” című történetírói pályázatot elbíráló bizottság tagjairól szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
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16./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, igazából miről szól ez? Amikor olvasta
elgondolkodott, hogy annak idején ez a napirendi pont úgy született, hogy polgármester úr
tájékoztatja a képviselőket a két ülés közötti tárgyalásairól, eseményekről. Sőt arról is szó
volt, hogy tanácsnok úr szintén ír hasonló beszámolót. Ha végigolvassa a tájékoztatót, akkor
van benne több olyan esemény, ahol polgármester úr ott sem volt, ugyanakkor azt feltűnteti,
hogy mikor volt szabadságon.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, tájékoztatási kötelezettsége van a képviselő-testület
irányába, és ebben a tájékoztatóban szokott számot adni arról, hogy mikor vett ki, s mikorra
írták ki a szabadságot. A tájékoztatóban is lehet látni, hogy a tanuszodás bejárás a szabadsága
napjára esett, ami nem jelentett különösebb problémát.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő szerint kicsit átformálódott ez az egész a két és fél éve
készült tájékoztatókhoz képest.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a tájékoztatónak az a célja, hogy elsősorban
címszavakban szerepeltesse azokat a kérdéseket, amelyekkel abban az időszakban
foglalkoztak. Ha ezekkel a témákkal kapcsolatban bárkinek kérdése van, akkor adott a
lehetőség, hogy részletesebb tájékoztatást kapjon róla. Megjegyzi, valóban voltak olyan
események, amelyeken nem tudott ott lenni, de úgy gondolta, az elmúlt időszak fontos
eseményeihez hozzátartozott, úgy, hogy helye volt a tájékoztatóban.

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

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a jelentést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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18./ 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.

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

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

Kérdés nem hangzik el.

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

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 22 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

