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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 31-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, Nemes
István, Vörös Kálmán képviselők (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Lingl Zoltán képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum
és Népművészeti Alkotóház igazgatója
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja
„Egyéb ügyek” keretében az alábbi előterjesztések megtárgyalását:
- Zirc, Alkotmány utca 5. szám (1354 hrsz) alatti ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna
építése
- 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 módosításával kapcsolatos partneri egyeztetést lezáró képviselő-testületi
döntés
- Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű eseménnyel kapcsolatos
Együttműködési megállapodás módosítására irányuló döntés meghozatala
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2017.(VIII.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet, Hosszúréti zöldterület szabályozási
előírásait érintő módosításának elhatározásáról szóló döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Tiszteletdíjról történő lemondások következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Kivitelező kiválasztása az I. világháborús sírok felújításához
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Zirc, Damjanich u. 1/B. szám alatti, 257/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakással
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A Zirc és Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszerek vagyonkezelői szerződéseinek
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ TOP-3.1.1 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című pályázati
finanszírozásból megvalósítandó fenntartható városi mobilitási terv készítőjének
kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Egyéb ügyek
a/ Zirc, Alkotmány utca 5. szám (1354 hrsz) alatti ingatlanon csapadékvíz elvezető
csatorna építése
Előadó: Dr. Horváth Sándor alpolgármester
b/ 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 módosításával kapcsolatos partneri egyeztetést lezáró képviselőtestületi döntés
Előadó: dr. Horváth Sándor alpolgármester
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c/ Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű eseménnyel
kapcsolatos Együttműködési megállapodás módosítására irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
10./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2017. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
11./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Vörös Kálmán bizottsági elnök

Ottó Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt átadja a szót Kasper Ágota
képviselőnek, aki jelezte, hogy napirend előtti kérdést szeretne feltenni.

NAPIREND ELŐTT:
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a 137/2017.(V.25.) határozat szerepel a lejárt
határidejű határozatok között, amely a Zirci Országzászló Alapítvány támogatásáról szól.
Megnézte a jegyzőkönyvet, melyben az szerepel polgármester úr szavaival – miután egy tető
építésére kért támogatást az alapítvány –, hogy mindenféle beavatkozáshoz kell a képviselőtestület jóváhagyása, illetve van egy szakmai bizottság, akinek szintén kell a jóváhagyása.
Ezért polgármester úr pályázati célként az alapítvány tevékenységi körét jelölte meg, mivel
abban benne foglaltatik, hogy megóvják és ápolják a környezetüket. A jegyzőkönyv szerint
polgármester úr elmondta, a képviselő-testület ne a tető létesítését támogassa, mert ennek a
támogathatósága egyelőre kérdéses, hanem azt az értékmegőrző munkát, amit az alapítvány
végez a városban a felújított alkotások, szobrok folyamatos karbantartása során. Ehhez képest
a határozatban a 80.000,- Ft kifejezetten a tető létesítéséről szól. A kérdése az, hogy az a
bizonyos bizottság, vagy bárki megnézte-e, minősítette-e, mit tettek ennek a létrehozása
érdekében?
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Ottó Péter polgármester válasza szerint rosszul szerepel az elfogadott határozatban, mert
ahogy képviselő asszony említette, a konkrét javaslata az volt – miután a szoborpár tetőfedése
komolyabb szakmai aggályokat is felvet többekben –, hogy ne a tető létesítése legyen a
támogatási cél, hanem az a tevékenység, amit egyébként a pályázatában is ismertetett az
alapítvány. Emlékezete szerint a támogatási szerződést is ennek megfelelően kötötték meg, de
ezt meg kell nézni.
Kasper Ágota képviselő kéri, ezt ellenőrizzék és javítsák, ha nem, mert az, hogy odaácsolnak
egy féltetőt, érdekes mutatvány lenne.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet, Hosszúréti zöldterület szabályozási
előírásait érintő módosításának elhatározásáról szóló döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi – lehet, hogy nem függ össze, de miután nincs tisztában az
építésügyi előírásokkal – a leendő uszoda nem fog bekavarni?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem, mert más a helyrajzi szám és más övezetben is
van.
Kasper Ágota képviselő elmondja, többen megkérdezték, hogy hol lesz, és mikor készül el az
új uszoda? Mi lesz a régi uszodával? Szeretné, ha erről pár szó elhangozna, mert elég erőteljes
ez iránt a zirci polgárok érdeklődése.
Ottó Péter polgármester úgy tudja, hogy az uszoda megvalósításának azon előkészítő
munkálatai, amely a terület mindenféle szempontból történő alkalmasságát vizsgálja,
megkezdődött. Ez év végéig tervezett, hogy a tervek elkészülnek. Elméletileg jövő év
tavaszán alapkőletétellel kezdetét veszi a beruházás. Amennyiben minden a tervek szerint
megy, akkor 2019 tavaszán sor kerülhet az átadásra.
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A jelenlegi uszodaépületet a beruházás megvalósítása csak funkció szempontjából érinti.
Tehát, az önkormányzatnak felszabadul egy ingatlana, amit valószínűnek tartja, hogy a
jövőben nem uszodaként fognak hasznosítani. Az épület sorsát illetően úgy gondolja, komoly
szakmai, társadalmi egyeztetéseket igényel, hogy az adottságait figyelembe vevő funkció
kerüljön oda.
Kasper Ágota képviselő a leendő uszoda konkrét helyéről érdeklődik.
Ottó Péter polgármester elmondja, a sportpályához vezető murvás bekötő úttól jobbra, a
városközpont irányában lévő területről beszélnek, melyet két oldalról a kerékpárút, illetve a
sportpálya határol. Ez gyakorlatilag a fejlesztés területe, ahol tanulmányterv alapján az
Alkotmány utcával párhuzamos épület kerülne elhelyezésre.

Hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Hosszúréten létesítendő szabadtéri
színpad elhelyezhetősége érdekében elhatározza a Zöldterület övezet szabályozási
előírásainak módosítását.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen”
című projekt megvalósítása érdekében a Zirc Hosszúrét területét kiemelt beruházási
területté nyilvánítja. Ennek megfelelően a beruházás megvalósítása érdekében szükséges
helyi építési szabályzat módosítás véleményezése tárgyalásos eljárással folyik.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
97/2017.(IV.27.)
határozata
figyelembevételével a településrendezési eszközök módosítása során az eljárásban érintett
partnereket:
- Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
- Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A
Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./-2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: folyamatos

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az LTPLAN Bt-vel (2800 Tatabánya, Tátra u. 1/a., képviseli: László Tibor vezető tervező), mint
tervezővel a 191/2017.(VIII.31.) határozatban elfogadott helyi építési szabályzat
módosítását célzó tervezési szerződés aláírására.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat módosításának
100.000,- Ft összegű költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2017. szeptember 15.
2./ pont esetében: folyamatos

2./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő elmondja, a zirci blogon olvasta a Reguly Antal Múzeum programját
az elkövetkezendő időre vonatkozóan, és abban szerepel, hogy október 15. napjával bezár a
LEGO kiállítás. Kérdezi, ezzel kapcsolatban van-e valami bővebb tájékoztató, mert
véleménye szerint mást is érdekelhet?
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató kifejti, hogy amikor a felújítási pályázat szóba került,
akkor a Balaton-Bakony Kocka Klubbal úgy egyeztek meg, hogy október 15. napjáig
feltétlenül nyitva tartják a kiállítást és az ahhoz tartozó építőszobát, majd a továbbiakat
meglátják annak függvényében, hogy a pályázat nyertes lesz-e vagy sem. A pályázat nyert,
így előbb-utóbb felújítási munkák kezdődnek a múzeumban. Miután a projekt előrehaladta
valószínűleg csak tavasszal jelent valós építkezési munkát, ezért felajánlotta, hogy
tulajdonképpen maradhatna tovább a kiállítás és a játszószoba. Egyelőre úgy tűnik, hogy a
Balaton-Bakony Kocka Klubnak a téli időszakban nem különösebb érdeke, hogy folytassa a
kiállítást, egyéb kiállításokra fognak elmenni. Tehát, lehozzák a felszerelést, és a visszahordás
már nem szerepel a terveik között. A lehetőség megvan rá, hiszen a tavaszi szezont még végig
lehetne vinni a LEGO kiállítással mielőtt az építkezés elkezdődik. Tulajdonképpen a BalatonBakony Kocka Klub döntésén múlik, hogy a tavaszi időszakra maradnak-e a valós építkezési
munkálatokig, vagy sem.
Hozzászólás
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Kasper Ágota képviselő úgy gondolja, érdemes lenne megpróbálni tárgyalni velük, mert nem
kevés bevételt hozott ez az aprókockás társulat a városnak, illetve az intézménynek sem, és
nem kevés érdeklődésre tartottak számot.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, bízik abban, hogy kölcsönösen megoldják a hosszabb
távú együttműködést, legalábbis eddigi alkalmakkor, amikor ez szóba került, mindig arról volt
szó. Amikor a Reguly Antal Múzeum tetőterébe felkerült a kiállítás, nem a legkedvezőbb
időszakban nyitott meg, mivel tél előtt voltak. Amikor az ez évi működtetés kérdéseiről
beszéltek, akkor elhangzott a képviselőik részéről, hogy október közepe-vége tájáig
előreláthatóan érdemes nekik itt lenni, és nyitva tartani. A téli időszak annyira nem volt nyerő
a számukra. Minden esetre, ha nem is feltétlen ezen a helyszínen, de máshol hosszabb távú
együttműködésben célszerű gondolkodniuk.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2017.(VIII.31.) határozata
a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház alapító okiratának – VP01-Ö/0357-1/2017 okirat számú – módosító okiratát
2017. szeptember 15-i hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0357-2/2017 okirat számú –
alapító okiratát 2017. szeptember 15-i hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan
felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai
hiányt pótolja.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ - 6./ pontok esetében: 2017. szeptember 15.
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3./ Tiszteletdíjról történő lemondások következtében meghozandó támogatási döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést a kiegészítéssel együtt tárgyalásra
alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.

Hozzászólás
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő miután nem szokott lemondani tiszteletdíjról, ezért úgy
gondolja, tartozik némi magyarázattal. Elmondja, aki ott volt, nyilván emlékszik rá, hogy két
évvel ezelőtt kereste meg őket először a Mendelsshon Kamarazenekar, aki a szokásos
tiszteletdíjánál lényegesen alacsonyabb összegért szívesen eljött a kisvárosba, hiszen ennél
azért sokkal nagyobb helyeken szoktak szerepelni. Az abban az évben elkezdett
kezdeményezést, hogy a veszprémi fellépésükön is volt egy olyan előadott darabjuk, amiben
gyerekek énekeltek, itt is szívesen vették, és a zeneiskolás gyerekek együtt énekeltek velük.
Miután nagy sikere volt a fellépésnek, ezért tavaly is elkezdte szervezni, és továbbléptek ezzel
az egész gondolattal, s úgy gondolja, a zenekar életében is először egy olyan fellépés volt,
ahol a helyi Tücsökzenekarral közösen tudtak zenélni, ami nemcsak a hallgatóságnak, hanem
a gyerekeknek, és látva az arcokat, a művészeknek is hatalmas élményt okozott. Ennek olyan
visszhangja volt Veszprémben zenészkörökben, hogy amerre ment, mindenhol ezt hallotta.
Tavaly azzal váltak el – miután a hitgyülekezet felajánlása folytán megtalálták azt az
optimális helyszínt, ahol ez a zene igazán jól tud szólni, és kényelmesen el is férnek –, hogy
ennek folytatása lesz. Ezek után áprilisban Bieberné Réz Ágnes intézményvezető közölte
vele, hogy leszerződtetett december 3-ra a látogatóközpontba egy kvartettet, s úgy gondolja,
nincs helye több komolyzenei programnak az adventi időszakban, mert teljesen felesleges, és
a Tücsökzenekar ott is játszhat előtte valamit, ha akar.
Miután tavaly megígérték a lakosságnak, a gyerekeknek – akik már most keresik a darabot, és
nagyon lelkesen készülnek –, és a hitgyülekezete idén is felajánlotta az előadótermét, ezért
kérte képviselőtársai együttműködését abban, hogy ebben az évben is lehessen Mendelsshon
koncert. Nem hiszi, hogy a hagyományokat mindenképpen meg kell szüntetni, és mindig az a
jó, ha újat hoznak.
Ottó Péter polgármester megköszöni képviselő asszony észrevételét, illetve képviselőtársai
tiszteletdíj lemondását is. Biztos abban, hogy ebben az évben is egy nagyszerű produkcióval
fog gazdagodni a zirci tisztelt nagyérdemű közönség. Azonban annyit szeretne hozzátenni,
ahogy az elmúlt két évben önkormányzati forrásból megtalálták és biztosították a fellépésük
finanszírozását, úgy ennek ebben az évben sem lett volna akadálya, akkor sem egyébként, ha
intézményvezető asszonynak más elképzelése van az adventi programsorozatról. Megjegyzi,
az elmúlt két évben sem az intézmény szervezte ezt a programot, hanem elsősorban képviselő
asszony. Véleménye szerint ennek ebben az évben sem lett volna ilyen szempontból akadálya.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2017. augusztus 8. napján kelt 2017. szeptember havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról
történő lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Mendelsshon
Kamarazenekar 2017. évi zirci adventi programsorozat keretében történő 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 dologi kiadásként az 1./ pontban nevesített program
megvalósításához.
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2017. augusztus 8. napján kelt 2017. október havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról történő
lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Zirci Testvérvárosi
Kapcsolatok Egyesülete támogatására irányuló kérelmét tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen keletkező
280.600,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanezer-hatszáz forint terhére, azzal azonos összegben
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesületét
(Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 1.; adószám: 18937727-1-19; képviseli: Szeifert
Gyöngyi) 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.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. szeptember 10.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2017.(VIII.31.) 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 Dr. Benczik
Ágnes Adrienn képviselő által benyújtott a Mendelsshon Kamarazenekar 2017. évi zirci
adventi programsorozat keretében történő fellépése megvalósításának támogatására
irányuló Nyilatkozatát tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen keletkező
100.752,- Ft, azaz Egyszázezer-hétszázötvenkettő forint terhére, azzal azonos összegben
előirányzatot csoportosít át dologi kiadásként az 1./ pontban nevesített program
megvalósításához.
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 7 igen szavazattal (Dr. Kovács László
képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2017.(VIII.31.) 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 Dr. Kovács
László képviselő által benyújtott a Mendelsshon Kamarazenekar 2017. évi zirci adventi
programsorozat keretében történő fellépése megvalósításának támogatására irányuló
Nyilatkozatát tudomásul veszi.
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2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen keletkező
111.174,- Ft, azaz Egyszáztizenegyezer-egyszázhetvennégy forint terhére, azzal azonos
összegben előirányzatot csoportosít át dologi kiadásként az 1./ pontban nevesített program
megvalósításához.
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2017.(VIII.31.) 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 Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 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 Zirci
Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesületét (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 1.; adószám:
18937727-1-19; képviseli: Szeifert Gyöngyi) 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. szeptember 10.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2017.(VIII.31.) 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 Sztana Éva, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja által benyújtott Erdélyi Baráti Kör
Közhasznú Egyesület támogatására irányuló Nyilatkozatot tudomásul veszi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2017.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 90.934,- Ft, azaz Kilencvenezerkilencszázharmincnégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti az
Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesületet (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.;
adószám: 18930469-1-19; képviseli: Horváth 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. szeptember 10.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester
2017. augusztus 29. napján kelt 2017. november havi alpolgármesteri tiszteletdíjáról
történő lemondásra irányuló Nyilatkozatát, továbbá ezzel összefüggésben a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. szeptember 2. napján
megrendezésre kerülő Bányásznapi megemlékezés – 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 2017. szeptember 2. napján megrendezésre kerülő
Bányásznapi megemlékezés 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

4./ Kivitelező kiválasztása az I. világháborús sírok felújításához
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A bizottság javasolja
kiegészítő határozati javaslat elfogadását, mely szerint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit
Kft. a munkálatok során biztosítsa a megfelelő tájékoztató táblák kihelyezését.

Ottó Péter polgármester kérdezi a gazdasági társaság ügyvezető-helyettesét, hogy tudomásul
tudja-e venni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát?
Szűcs László ügyvezető-helyettes válasza, hogy igen.

Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy közel 2,5 millió forintot nyert a város erre a célra,
ugyanakkor az árajánlat annál lényegesen olcsóbb. Kérdezi, mi lesz a fennmaradó összeggel?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ebben nincsen benne a tereprendezés, a zöldesítés, a
tájékoztató táblák kihelyezése. Az árajánlat csak a kőfaragó munkákra vonatkozik.
Kasper Ágota képviselő szerint ezt célszerű lenne feltűntetni, mert ez így megtévesztő.

Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci felső temetőben lévő 37 db I.
világháborús hadisír kőfaragó munkáinak elvégzésére Bittmann Árpád egyéni vállalkozó
(8420 Zirc, Kálvária utca 16.) ajánlatát fogadja el bruttó 1.665.859,- Ft díjjal. A fedezet a
projekt költségvetésében rendelkezésre áll.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 7.

5./ Zirc, Damjanich u. 1/B. szám alatti, 257/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakással
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Zirc, Damjanich u. 1/B
szám alatti, 257/2 helyrajzi számú, 59 m2 alapterületű lakást „tartalék” lakásnak jelöli ki.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Zirc, Damjanich u. 1/B
szám alatti, 257/2 helyrajzi számú, 59 m2 alapterületű lakást „tartalék” lakásnak jelöli ki.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Zirc, Damjanich u. 1/B
szám alatti, 257/2 helyrajzi számú, 59 m2 alapterületű lakást „tartalék” lakásnak jelöli ki.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Zirc, Damjanich u. 1/B
szám alatti, 257/2 helyrajzi számú, 59 m2 alapterületű lakást „tartalék” lakásnak jelöli ki. A
bútorozási és egyéb technikai részleteket pedig aktuálisan tárgyalja a Képviselő-testület.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal”
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Ottó Péter polgármester elnök asszonyt kéri, hogy ismertesse az Emberi Kapcsolatok
Bizottság kiegészítését.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, túl nagy jelentősége
nincsen. Igazából akkor térjenek erre vissza, ha eldől, milyen célra hasznosítják a lakást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester előterjesztőként a bizottságok javaslatát befogadja, s annak
megfelelően teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2017.(VIII.31.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Zirc, Damjanich u. 1/B
szám alatti, 257/2 helyrajzi számú, 59 m2 alapterületű lakást „tartalék” lakásnak jelöli ki.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-1-013-0111 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik
önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2018-2032. évek közötti időszakra készített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja azzal, hogy az FI-2014-682 azonosító számú
fejlesztési feladat - ivóvízvezeték rekonstrukció a Zirc, III. Béla utca - Üdülő utca
szakaszon - megvalósítása kerüljön átütemezésre 2018. évre a TOP-3.1.1-15-VE1-201600018 azonosító számú projekt megvalósíthatósága érdekében.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a
Bakonykarszt Zrt. részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 8.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 51. sorszámú 21-26499-1-001-0015 MEKH kóddal rendelkező Zirc szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer
ellátásáért felelős a Bakonykarszt Zrt. által a 2018-2032. évek közötti időszakra készített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja azzal, hogy a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018
azonosító számú elnyert támogatású, valamint a benyújtott TOP-2.1.2-16-VE1 – „Zirc –
zöld város a Magas-Bakonyban” című projektek megvalósíthatósága érdekében
 az FI-2014-416 azonosító számú: szennyvízcsatorna rekonstrukció a Zirc,
Alkotmány utcában
 az FI-2014-417 azonosító számú: szennyvízcsatorna rekonstrukció Zirc, Rákóczi
téren
fejlesztések megvalósítása kerüljön átütemezésre 2018. évre.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a
Bakonykarszt Zrt. részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 8.

18
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 35. sorszámú 11-25566-1-004-0112 MEKH kóddal rendelkező Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásáért felelős
egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2018-2032. évek közötti időszakra
készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a
Bakonykarszt Zrt. részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 8.

7./ A Zirc és Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszerek vagyonkezelői szerződéseinek
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak
szerinti
"VAGYONKEZELÉSI
SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS
A
BAKONYKARSZT Zrt. és Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat,
Porva Községi Önkormányzat, Olaszfalu Község Önkormányzata, Nagyesztergár Községi
Önkormányzat, Dudar Községi Önkormányzat, Bakonynána Községi Önkormányzat,
Csetény Község Önkormányzata, Szápár Község Önkormányzata, Tés Községi
Önkormányzat, Bakonyoszlop Községi Önkormányzat, Bakonyszentkirály Községi
Önkormányzat, Csesznek Községi Önkormányzat között, a Zirci ivóvízellátó víziközműrendszerre vonatkozólag" szerződést jóváhagyja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban jóváhagyott vagyonkezelési szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásáért felelős
önkormányzatok szerződés jóváhagyása

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglaltak
szerinti
"VAGYONKEZELÉSI
SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS
A
BAKONYKARSZT Zrt. és Hárskút Község Önkormányzata, Zirc Városi Önkormányzat,
Pénzesgyőr Község Önkormányzata, Lókút Község Önkormányzata között, Hárskút
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozólag" szerződést jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban jóváhagyott vagyonkezelési szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásáért felelős
önkormányzatok szerződés jóváhagyása

8./ TOP-3.1.1 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című pályázati
finanszírozásból megvalósítandó fenntartható városi mobilitási terv készítőjének
kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy ebben az esetben is kevesebb az árajánlat, mint a
rendelkezésre álló összeg.
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Ottó Péter polgármester elmondja, remélhetőleg a pályázatban egyes sorok közötti
átcsoportosításra lehetőség nyílik akkor, ha valamelyik soron maradvány összeg keletkezik.
Megjegyzi, a közlekedésfejlesztési pályázat kapcsán már több olyan gondolat
megfogalmazódott, ami ezt adott esetben szükségessé is teheti. Például adott esetben a helyi
járati közlekedéshez autóbusz beszerzés.
Hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc fenntartható városi mobilitási terv
(SUMP) elkészítésére a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119 Budapest,
Thán Károly u. 3-5.) 4.290.000,- Ft + áfa, összesen 5.448.300,- Ft összegű ajánlatát
elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, a
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)
történő, az 1./ pont szerinti dokumentum készítésére vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 23.

9./ Egyéb ügyek
a/ Zirc, Alkotmány utca 5. szám (1354 hrsz) alatti ingatlanon csapadékvíz elvezető
csatorna építése
Előadó: Dr. Horváth Sándor alpolgármester

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Alkotmány utca 5. szám (1354 hrsz)
alatti ingatlanon a csapadékvíz elvezető csatorna építésére a Bakonyvíz Kft. ajánlatát
fogadja el 1.591.720,- Ft + ÁFA összeggel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkához szükséges összeget az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített
vállalkozástól rendelje meg a munkát.
Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében 2017. szeptember 4.

b/ 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 módosításával kapcsolatos partneri egyeztetést lezáró képviselőtestületi döntés
Előadó: dr. Horváth Sándor alpolgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, és az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester röviden kifejti, miszerint a véleményezési szakasz lezárását meghozó
döntésről lenne szó. Ezt követi gyakorlatilag a végső szakmai véleményezési szakasz
elindítása az állami főépítész előtt. A határozati javaslathoz kapcsolódóan annyi kiegészítése
lenne, hogy a 3./ pont elejéről egy félmondat hiányzik. A 3./ pont úgy kezdődne, hogy „Zirc
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy …….”. A másik
megoldás, hogy a 2./ és a 3./ pontot össze kell vonni. Javasolja, az előbbi megoldást. A 3./
pont mondatának vége a szórend tekintetében úgy alakulna, hogy „…. bekezdésében foglaltak
szerint kezdeményezze az állami főépítésznél a végső szakmai véleményezési eljárást.” Tehát,
apró, abszolút technikai javaslatról van szó.
Alpolgármester urat kérdezi, hogy előterjesztőként támogatja-e a javaslatot?
Dr. Horváth Sándor alpolgármester a javaslattal egyetért.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017.(IV.27.) határozata 2./ pontjában nevesített
partnerekkel a partnerségi egyeztetés szabályairól hozott 92/2017.(IV.27.) határozatban
foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés megtörtént, a partnerek részéről vélemény nem
érkezett.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy e döntést a
dokumentálást követően tegye közzé. A döntés közzétételével az eljárás partneri
véleményezési szakaszát lezárja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
településrendezési eszközök módosításának egyeztetését a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezze
az állami főépítésznél a végső szakmai véleményezési eljárást.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 5.
3./ pont esetében. 2017. szeptember 8.

c/ Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű eseménnyel
kapcsolatos Együttműködési megállapodás módosítására irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester elmondja, az előterjesztés a mai nap során került kiküldésre
képviselőtársai részére, így a bizottságok nem tudták tárgyalni, és véleményezni. A
rendezvény főszervezője kereste meg azzal a kérésével, hogy az önkormányzat által
együttműködési megállapodásban a rendezvény megvalósításához vállalt 1,5 millió forintot a
rendezvény költségeinek alakulása kapcsán legyenek szívesek kiegészíteni. A javaslat az,
hogy plusz 300.000,- Ft támogatást adjanak a rendezvény megvalósításához, amely azt is
jelenti, hogy szeptember közepén a Hősök terén ott lesz a város és a város képviselete.
Megjegyzi, a helyi vágtát a Zirc színeiben induló versenyző nyerte meg, aki már kétszer volt a
Nemzeti Vágta győztese. Úgy tűnik, a zirci főszervező próbál mindent megtenni annak
érdekében, hogy a fővárosi rendezvényen is minél jobb eredménnyel tudjanak szerepelni.
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Kérdés

Kasper Ágota képviselő kérdezi, a hölgy szereplése mennyiben jelentett drágulást, ugyanis ő
két alkalommal nem Zirc, hanem a saját települése színeiben indult?
Ottó Péter polgármester nem tudja, hogy ennek volt-e és milyen költsége. Valószínűnek tartja,
hogy nem ez volt a 7,5 millió forintos rendezvényköltség meghatározó része, hanem azok a
programok, amelyek Tündérmajorban megvalósultak, s az a 2,5 millió Ft + Áfa licenc díj, ami
eleve annak a költsége, hogy a vágta regionális döntőjét meg lehessen rendezni.

Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2017.(VIII.31.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budatava 2000 Kft-vel együttműködő
partnerként részt vett a 2017. augusztus 19. napján Zirc-Tündérmajor területén
megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű
rendezvény lebonyolításában.
2./ A Képviselő-testület a 81/2017.(III.30.) határozatának 2./ pontjában meghatározott
költségviselés összegét 300.000 forinttal, 1.500.000 forintról 1.800.000 forintra emeli,
melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.)
önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Dologi kiadások előirányzata terhére
biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás
módosítására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. szeptember 8.

10./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2017. II. félévi pályázati
döntéséről
Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2017. II. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

11./ 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 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással az elmúlt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

12./ 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 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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13./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester

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 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

14./ 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.

Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 48 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

