17 / 2017. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 28-án 18,07 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
Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán, Nemes István,
Vörös Kálmán képviselők (8 fő)
- késve érkezését előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő

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

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, majd indítványozza, hogy
az „Egyéb ügyek” keretében jelzett „Városi irattár, továbbá a „Zirci Városüzemeltetés”
részére irodák, szociális helyiségek kialakítása a volt „kis óvoda” épületében” tárgyú
sürgősségi indítványt tárgyalják a rendeleteket követően 5./ napirendi pontként, ugyanis az
érinti a gazdasági társaság alapító okiratának módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
sürgősségi indítványként benyújtott alábbi előterjesztések megtárgyalását:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
- Városi irattár, továbbá a „Zirci Városüzemeltetés” részére irodák, szociális helyiségek
kialakítása a volt „kis óvoda” épületében

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Városi irattár, továbbá a „Zirci Városüzemeltetés” részére irodák, szociális helyiségek
kialakítása a volt „kis óvoda” épületében
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok
6./ A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Helyi közforgalmú közszolgáltatással kapcsolatos külön megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2017. évre megkötött Közhasznúsági Szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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9./ TOP projektek közbeszerzési eljárásainak indítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
10./ Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ 2019 – Reguly Antal Emlékévvé nyilvánításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
14./ Pályázat benyújtása első világháborús emlékmű felújítására
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Terület biztosítása hulladékudvar kialakításához
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ E-mobi Kft-vel kötendő bérleti szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
18./ Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épülete Zirc,
Köztársaság u. 3. szám és a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola Zirc, Köztársaság u. 9. szám alatti épületeinek telken belüli járdás
összekötésének megoldása
Előadó: Vörös Kálmán képviselő
19./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. önálló ügyvezetői álláspályázat
elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

Ottó Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt ismerteti a zárt ülésen hozott
döntést, mely szerint a képviselő-testület a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének választotta Horváth László képviselő, gazdasági tanácsnok urat. Gratulál
a megválasztásához és jó munkát kíván a gazdasági társaság élén.

2./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

13/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet
a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Dr. Kovács László képviselő távozik az ülésteremből.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2017.(IX.28.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
189 058 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
189 282 ezer forint működési költségvetési kiadással,
224 ezer forint működési hiánnyal,
1 650 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 426 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 426 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 190 708 ezer forint bevételi és kiadási
főösszeggel kerüljön megállapításra oly módon, hogy a működési és felhalmozási
költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 4/2017.(I.26.) határozatát.
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4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően
beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2017. szeptember 30.

b/ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:

14/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, az
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság a rendelet-módosítást tárgyalásra alkalmasnak tartja, és javasolja az elfogadását.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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Kérdés
Nemes István képviselő kérdezi, a kijelölt terület 5 %-os beépítettsége az előzetes tervek
alapján került meghatározásra?
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza, hogy igen, majd hozzáteszi, a beruházó
folyamatosan nyújtotta a tanulmánytervet, illetve mostanra már elkészült az engedélyezési
tervdokumentáció is. Az építési igényhez igazították az 5 %-os beépítettséget. Az állami
főépítész az 5 %-os beépítéshez hozzájárult.

Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.

Kasper Ágota képviselő kérdezi, a tulajdonviszonyok rendeződtek?
Várszegi Bernadett főépítészi referens elmondja, a tulajdonviszonyok nem változtak. Az
építmény elhelyezéséhez szükséges telek-kialakítás történt meg, amire lehetőség volt a
hatályos önkormányzati rendelet alapján is.

Hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Város Településszerkezeti tervét és
mellékletét képező műszaki leírást elfogadó 49/2005.(III.21.) határozatával (a továbbiakban:
Határozat) jóváhagyott településszerkezeti tervét módosítja és a műszaki leírást kiegészíti az
alábbiak szerint:
a) A borzavári út mellett lévő 0197/7-10 és 0197/13-16 helyrajzi számú telkeket érintően az
erdőterület beépítésre nem szánt különleges-rekreációs területre módosul.
b) A Határozat "Településszerkezeti terv műszaki leírása" című melléklete e határozat 1.
mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírásával.
c) A Határozat "Zirc Város Településszerkezeti Terve" című melléklete módosul e határozat
2. mellékletét képező "Zirc Város Településszerkezeti Terv módosítása, 2017" tervlap
szerint.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:

15/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Városi irattár, továbbá a „Zirci Városüzemeltetés” részére irodák, szociális helyiségek
kialakítása a volt „kis óvoda” épületében
Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az alábbi módosított
határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. irodái és szociális helyiségeinek kialakítása céljából a Zirc, Alkotmány u.
1/C alatti, 1357/A/4 helyrajzi számú „kis óvoda” épületét kijelöli.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített ingatlant a „Zirci
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésébe adja. Az új telephelyet a
Kft. alapító okiratába be kell jegyezni.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja az intézmények vezetőit, hogy
vegyék számba irattárolási szükségletüket és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. felé jelezzék igényüket.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja a „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Közhasznú Kft. vezetését, hogy az irodák és szociális helyiségek
kialakításához az előkészületeket kezdje meg, továbbá kísérje figyelemmel a gazdasági
társaságok részére kiírásra kerülő telephely fejlesztési pályázatokat, és megfelelő
kondíciók esetén – az önkormányzat előzetes véleményét kikérve – nyújtson be
pályázatot.
Felelős: 1./-2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./-4./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. október 1.
3./ pont esetében: 2017. október 15., illetve folyamatos
4./ pont esetében: folyamatos”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az alábbi módosított határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. irodái és szociális helyiségeinek kialakítása céljából a Zirc, Alkotmány u.
1/C alatti, 1357/A/4 helyrajzi számú „kis óvoda” épületét kijelöli.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített ingatlant a
„Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésébe adja. Az új
telephelyet a Kft. alapító okiratába be kell jegyezni.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja az intézmények vezetőit, hogy
vegyék számba irattárolási szükségletüket és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. felé jelezzék igényüket.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja a „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Közhasznú Kft. vezetését, hogy az irodák és szociális helyiségek
kialakításához az előkészületeket kezdje meg, továbbá kísérje figyelemmel a gazdasági
társaságok részére kiírásra kerülő telephely fejlesztési pályázatokat, és megfelelő
kondíciók esetén – az önkormányzat előzetes véleményét kikérve – nyújtson be
pályázatot.
Felelős: 1./-2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./-4./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. október 1.
3./ pont esetében: 2017. október 15., illetve folyamatos
4./ pont esetében: folyamatos”

Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.

Ottó Péter polgármester az előterjesztőt kérdezi, az előterjesztéshez kíván-e valamit
hozzátenni?
Horváth László képviselő, gazdasági tanácsnok válasza, hogy bizottsági üléseken
megbeszélték. Azzal egyetért, hogy először nézzék meg az igényeket. Miután megnézték az
épületet még egyszer úgy gondolja, hogy ott ki lehet alakítani egy központi irattárat.
Amennyiben az igény úgy alakul, akkor azt meg is kell valósítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester jelzi, a bizottságok által elfogadott határozati javaslathoz képest
annyi módosító javaslata lenne, hogy felelősként a 3./-4./ pontban a gazdasági társaság
ügyvezetői legyenek megjelölve.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. irodái és szociális helyiségeinek kialakítása céljából a Zirc, Alkotmány u.
1/C alatti, 1357/A/4 helyrajzi számú „kis óvoda” épületét kijelöli.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített ingatlant a „Zirci
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésébe adja. Az új telephelyet a Kft.
alapító okiratába be kell jegyezni.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja az intézmények vezetőit, hogy
vegyék számba irattárolási szükségletüket és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. felé jelezzék igényüket.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja a „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Közhasznú Kft. vezetését, hogy az irodák és szociális helyiségek kialakításához
az előkészületeket kezdje meg, továbbá kísérje figyelemmel a gazdasági társaságok
részére kiírásra kerülő telephely fejlesztési pályázatokat, és megfelelő kondíciók esetén –
az önkormányzat előzetes véleményét kikérve – nyújtson be pályázatot.
Felelős: 1./–2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./-4./ pont esetében: „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetői
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. október 1.
3./ pont esetében: 2017. október 15., illetve folyamatos
4./ pont esetében: folyamatos

6./ A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását az egységes
szerkezetű alapító okirat alábbi módosításaival együtt:
- „A társaság telephelyei” felsorolása kiegészül a 8420 Zirc, Alkotmány u. 1/C címmel;
- Az egységes alapító okirat 3. oldalán található „Családsegítés, gyermek- és
ifjúságvédelem: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 151. § (2) és (2b) bekezdése alapján. (TEÁOR 56.29’08)” szövegrész
törlésre kerül;
- Az egységes alapító okirat 10. oldalán található „XII. Záró rendelkezések” első
mondatában a „jelen szerződésben” szövegrész helyébe a „jelen alapító okiratban”
szövegrész kerül.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az egységes szerkezetű alapító okirat alábbi módosításaival:

12
- „A társaság telephelyei” felsorolása kiegészül a 8420 Zirc, Alkotmány u. 1/C címmel;
- Az egységes alapító okirat 3. oldalán található „Családsegítés, gyermek- és
ifjúságvédelem: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 151. § (2) és (2b) bekezdése alapján. (TEÁOR 56.29’08)” szövegrész
törlésre kerül;
- Az egységes alapító okirat 10. oldalán található „XII. Záró rendelkezések” első
mondatában a „jelen szerződésben” szövegrész helyébe a „jelen alapító okiratban”
szövegrész kerül.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az egységes
szerkezetű alapító okirat alábbi módosításaival:
- „A társaság telephelyei” felsorolása kiegészül a 8420 Zirc, Alkotmány u. 1/C címmel;
- Az egységes alapító okirat 3. oldalán található „Családsegítés, gyermek- és
ifjúságvédelem: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 151. § (2) és (2b) bekezdése alapján. (TEÁOR 56.29’08)” szövegrész
törlésre kerül;
- Az egységes alapító okirat 10. oldalán található „XII. Záró rendelkezések” első
mondatában a „jelen szerződésben” szövegrész helyébe a „jelen alapító okiratban”
szövegrész kerül.
Emberi Kapcsolatok Bizottság nem foglal állást e napirendi ponttal kapcsolatban, tekintettel
arra, hogy azt a napirendi pontot, ami a módosítást indokolja, nem tárgyalják.

Dr. Kovács László képviselő megérkezik az ülésterembe.

Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az 1./ napirendi pont keretében megválasztásra került
a gazdasági társaság ügyvezetője, így az alapító okirat módosítását annak megfelelően
szükséges kiegészíteni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2017.(IX.28.) határozata
a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosító okiratát 2017.
október 1-jei hatályba lépéssel, az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
2017. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére kiadja és az egységes szerkezetű alapító
okiratot Dr. Bakó Gizella ügyvédnek megküldje.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Sümegi Attila jegyzőt, hogy az
okiratokban esetlegesen fellelhető technikai hibák Dr. Bakó Gizella ügyvéd általi
javításáról gondoskodjon.
Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./-2./ pontok esetében: azonnal
3./-4./ pontok esetében: 2017. október 1.

7./ Helyi közforgalmú közszolgáltatással kapcsolatos külön megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
helyi közlekedés biztosításával összefüggésben felmerülő folyamatos működtetési
ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló Megállapodást az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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8./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2017. évre megkötött Közhasznúsági Szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. 2017. évre szóló Közhasznúsági Szerződés 1. számú módosítását az
előterjesztés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés 1. számú
módosításának aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

9./ TOP projektek közbeszerzési eljárásainak indítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

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
222/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(III.24.) határozatával jóváhagyott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján
elrendeli a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosítószámú a "Komplex turisztikai fejlesztés
Zircen" című projekthez tartozó közbeszerzési eljárások indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
223/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(III.24.) határozatával jóváhagyott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján
elrendeli a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 azonosítószámú a "Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért" című projekthez tartozó közbeszerzési
eljárások indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
224/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(III.24.) határozatával jóváhagyott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján
elrendeli
a
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018
azonosítószámú
a
"Fenntartható
közlekedésfejlesztés Zircen" című projekthez tartozó közbeszerzési eljárások indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(III.24.) határozatával jóváhagyott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján
elrendeli a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 azonosítószámú a "Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" című projekthez
tartozó közbeszerzési eljárások indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(III.24.) határozatával jóváhagyott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján
elrendeli a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 azonosítószámú a "Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése” című projekthez tartozó
közbeszerzési eljárások indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2017.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(III.24.) határozatával jóváhagyott
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2. pontja alapján
elrendeli a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 azonosítószámú a "Zirci Járási Szociális
Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című
projekthez tartozó közbeszerzési eljárások indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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10./ Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Szolgáltató
Központ – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 1. mellékletében
foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

11./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
229/2017.(IX.28.) 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 Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület támogatására irányuló
Nyilatkozatát tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2017. költségvetési évet terhelő
előirányzat terhére 111.174,- Ft, azaz Egyszáztizenegyezer-egyszázhetvennégy forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Bakonyi Finnbarátok Köre
Egyesületét (Székhely: 8420 Zirc, Szikla u. 16.; adószám: 18924684-1-19; képviseli:
Wenczel Zsuzsanna elnök) a 2017. év november hónapban Nivala testvértelepülésünkről
érkező 20 fős delegáció fogadásához. A támogatás felhasználásának határideje 2017.
november 30. napja. A támogatással való elszámolás határideje a program megvalósítását
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 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. október 4.

12./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 2. mellékletét képező
körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy a Zirci Reguly
Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.,
8420 Zirc, Köztársaság u. 3.) felvételi körzete Zirc város teljes közigazgatási területe.
2./ Közli, hogy a Zirc városában lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi (feladatellátás helye
szerinti) bontásban a következő:
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
HH tanuló: 2 fő
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8420 Zirc, Köztársaság u. 3.
HH tanuló: 1 fő
3./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő
eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. október 31.

13./ 2019 – Reguly Antal Emlékévvé nyilvánításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató

Horváth László képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja. A
bizottság határozati javaslat 2./ pontjára vonatkozó módosítását az alábbiak szerint egészíti ki:
„2./ A képviselő-testület megbízza a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat,
hogy a lehető legszélesebb körre kiterjedő programkínálatot dolgozzon ki figyelembe
véve azt is, hogy 2019. évben ünneplik Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulóját.”
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a 2./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„2./ A képviselő-testület megbízza a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat,
hogy a lehető legszélesebb körre kiterjedő programkínálatot dolgozzon ki figyelembe
véve azt, hogy 2019. évben ünneplik Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulóját.”
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a 2./ pont alábbiak
szerinti módosításával:
„2./ A képviselő-testület megbízza a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat,
hogy a lehető legszélesebb körre kiterjedő programkínálatot dolgozzon ki figyelembe
véve azt, hogy 2019. évben ünneplik Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulóját.”
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Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester igazgató asszonyt kérdezi, hogy a bizottsági javaslatot
előterjesztőként be tudja-e fogadni?
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató válasza, hogy a bizottsági javaslatot befogadja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Nemes István képviselő utal arra, miszerint korábban beszéltek arról, hogyha a honlapot is
lehet pályázatból finanszírozni, akkor többnyelvű programban gondolkodnak. Az előterjesztés
utal erre is.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató elmondja, az, amiről az előterjesztésben is írt, egy
tudományos jellegű, Reguly Antal életével és munkásságával foglalkozó honlap, ami
természetesen jó lenne, ha többnyelvű lenne. Ez a honlap német nyelvű lesz, mert Reguly
Antal németül írt, de magyarul is olvasható lesz, és azt, hogy milyen nyelvű lehet még, majd
meglátják, ha eljutnak addig, hogy tudják végezni a dolgokat, s mire lesz kapacitásuk.
Nyilván nagymértékben az orosz nyelv is előtérbe kerül, mivel azok a népek, akiket Reguly
Antal kutatott oroszul tudják olvasni. Megjegyzi, az egész előterjesztés arról szól, hogy
időben felhívja a figyelmet arra, hogy 2019-ben egy jelentős esemény van. A fő elem a TOP
pályázatból megvalósítható Reguly Antal új állandó kiállítás. A többi jelentős részében
hozadéka ennek. A „Finnugor Kulturális Főváros” tekintetében többektől érdeklődött, hogy
mi várható. Alaposan meg kell fontolni, hogyha egyáltalán lesz kiírás, akkor érdemes-e
belevágni, mert azt tudni kell, hogy a „Finnugor Kulturális Főváros” csak címmel jár, semmi
mással nem. Azt kell majd mérlegelni, hogy az a szellemi hozadék, amit jelent, megéri-e a
ráfordítandó anyagi befektetést az egyébként is működő jubileumra. Meg kell gondolni, hogy
ad-e akkora pluszt, mint amekkora energia- és pénzráfordítást igényel. Azért is javasolta,
hogy alaposan vizsgálják meg, mit tud ez hozni, és mit visz.
Ottó Péter polgármester az előterjesztő által befogadott bizottsági javaslattal kiegészítve teszi
fel szavazásra a határozati javaslatot.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-es évet Reguly Antal Emlékévnek
nyilvánítja, és támogat minden olyan kezdeményezést, mely Reguly Antal születésének
200. évfordulójáról való méltó megemlékezést célozza.
2./ A képviselő-testület megbízza a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat,
hogy a lehető legszélesebb körre kiterjedő programkínálatot dolgozzon ki figyelembe
véve azt is, hogy 2019. évben ünneplik Zirc várossá nyilvánításának 35. évfordulóját.
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3./ A képviselő-testület felkéri a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
igazgatóját, hogy a „Finnugor Kulturális Főváros 2019” cím elnyerése érdekében a
pályázati lehetőségeket vizsgálja meg.
Felelős:1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./-3/ pont esetében: dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: folyamatos

14./ Pályázat benyújtása első világháborús emlékmű felújítására
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú, az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételét támogató pályázati felhívására.
2./ Pályázat címe: Zirci első világháborús emlékmű felújítása
Igényelt támogatás: 2.500.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2017. október 15.

22
15./ Terület biztosítása hulladékudvar kialakításához
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az
ingatlanon a hulladékudvar a lehető legoptimálisabban legyen elhelyezve.
Ottó Péter polgármester elmondja, az előterjesztésben szereplő 1. melléklet az előterjesztést
elolvasók számára ad egy áttekinthető képet arról, hogy hol van ez az ingatlan és elméletileg
hogyan lehet elhelyezni a hulladékudvart. Gyakorlatilag a megállapodás-tervezetben – amely
a 2. melléklet – ez konkrétan nem szerepel, hanem a teljes ingatlan van megjelölve, azon belül
pedig minimum 3.000 m2 és legfeljebb a projekt keretében megvalósuló létesítmény
működtetéséhez szükséges terület. Gyakorlatilag a tervezés során fog kiderülni, hogyan lehet
ideálisan elhelyezni a megvalósulás szempontjait természetesen messzemenőkig szem előtt
tartva.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő megérkezik az ülésterembe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr.
Benczik Ágnes Adrienn képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által lebonyolítandó
KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt keretében tervezett zirci
hulladékudvar fejlesztéshez területet biztosít a tulajdonában lévő 07/12 hrsz-ú
ingatlanból.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban nevesített ingatlan igénybevételéről szóló, az előterjesztés 2. melléklete szerinti
megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a KEHOP projekt megvalósítása
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16./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2017.(IX.28.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetése során a
tulajdonába kerülő haszongépjárműveket értékesíti a Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém,
Pápai u. 41.) részére:
Jármű típusa

Rend-szám

Alvázszám/
Motorszám

Nettó értékesítési ár
forintban

kombi
csatorna-mosó

LTY-171

MMA30SZZ7AP021773
50525740282576

24.075.000,-

konténerszállító

LBT-009

ZCFB1JJ8302528217
4AE3681DP10800494258

8.838.000,-

ATLAS típusú
gumikerekes
közúton nem
n.a.
4.859.800,homlok-rakodó
közlekedik
403 C-15
gép
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező adásvételei szerződés aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. október 10.
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17./ E-mobi Kft-vel kötendő bérleti szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja a
kiegészítésekkel együtt.
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés 1. mellékletét
képező, eredeti változat szerinti bérleti szerződés-tervezet figyelembevételével a határozati
javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az e-Mobi Kft-vel folyamatban lévő egyeztetésekre tekintettel
nem tesz javaslatot a képviselő-testületnek.
Ottó Péter polgármester elmondja, az egyeztetések befejeződtek, melynek eredményeképpen
került kiküldésre képviselőtársai számára a véglegesnek szánt bérleti szerződés tervezete,
amely az eredeti szerződés-tervezethez képest pontosítja a bérleti díj meghatározásának
módját, ami azt jelenti, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott díjtételhez válik kötötté ez által.
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, miért pont a Rákóczi tér?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy előzetesen a lehetséges helyszíneket járták körbe, s
gyakorlatilag a Rákóczi téren van kiépített parkoló és a szolgáltatás nyújtásához szükséges
elektromos csatlakozási lehetőség is közel van.
Nemes István képviselő kéri polgármester urat, hogy ismertesse az előterjesztés tartalmát.
Ottó Péter polgármester kifejti, miszerint a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére
100 %-os állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság kereste meg többek között a
zirci önkormányzatot is, hogy vegyenek részt az elektromos gépjárműveket kiszolgáló
töltőhálózat-fejlesztésben az által, hogy Zircen területet biztosítanak egy ilyen töltőállomás
kiépítésére. A gazdasági társaság vállalja mind a kiépítés, mind az üzemeltetés költségét.
Mindez egy határozott idejű szerződés keretében történne 10 éves futamidővel, s annak
lejártát megelőzően a felek közös döntése értelmében lehetőség van újabb 5 évre történő
hosszabbításra. A cél az, hogy átjárható legyen az ország, s elkezdjen kiépülni egy olyan
kiszolgáló infrastruktúra, amely szükséges e járművek üzemben tartásához.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő bizottsági ülésen is elmondta, semmi kifogása és nyilván haladni kell
a korral, hogy egy ilyen elektromos autó töltésére alkalmas állomás létesüljön, csak a helyet
tartja alkalmatlannak. Bizottsági ülésen elhangzott, ha valaki emiatt bejön a városközpontba,
akkor végigjárja a múzeumokat és a látogatható helyeket. Személy szerint kétli, hogy ezért
bárki be fog kanyarodni a központba. Jobb helynek tartaná valahol a 82-es számú főút mellett,
s nem a Rákóczi téren, ami amúgy is meglehetősen zsúfolt és egyre zsúfoltabb lesz ezekkel a
beállókkal. A maga részéről továbbra sem hajlandó támogatni.
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Ottó Péter polgármester megjegyzi, a társaság ügyvezetőjével történt telefonbeszélgetés
alapján az egész telepítési elképzelésnek pont fordított a logikája, ugyanis elsősorban nem
arról szól a történet, hogy lemerül az akkumulátor és valahol meg kell állni tölteni, hanem
Zirc turisztikai vonzerei jelenthetnek olyan kiszolgálásra váró elektromos járművel érkező
közönséget, akik számára jó megoldás, hogy leparkol, felteszi töltőre az autóját, megnézi a
város nevezetességeit, majd feltöltött állapotban tud továbbhaladni az újabb úti célja irányába.
Tehát, az átjárhatóság szempontjából valószínűnek tartja, nem az az elsődleges cél, hogy az
autósok a klasszikus értelemben vett töltési módot vegyék igénybe, mint amikor benzin- vagy
dízelüzemű járművel közlekednek, és az üzemanyag kezd elfogyni, gyorsan keresnek egy
benzinkutat, megtankolnak és mennek tovább, hanem Zirc legyen célállomás nagyon sok
turista számára. Addig, amíg az attrakciókat megtekinti, lehetősége van ezt a töltési feladatot
elvégezni. Úgy gondolja, bizonyos szempontból a kezdeti időszakban ennek is lehet
forgalomgeneráló hatása, hiszen elképzelhető, hogy az, aki elektromos járművel közlekedik,
igyekszik úgy megválasztani az úti céljait, hogy a töltésre legyen lehetősége. Hozzáteszi,
tudomása szerint éppen ilyen megfontolásból már üzemel egy töltőállomás Szarvaskúton.
Kasper Ágota képviselő hangsúlyozza, nem a technológia ellen tiltakozik, de nem hajlandó
elfogadni a megoldást.
Ottó Péter polgármester az utoljára kiküldött bérleti szerződés-tervezet figyelembevételével
teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
235/2017.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti a
189/2017.(VIII.8.) határozatában foglalt döntését és az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-281052, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo
utca 2/C.) kivitelezésében történő elektromos gépjármű töltőállomás létesítéséhez
szükséges Zirc 1045/4 hrsz-ú ingatlan (természetben: Zirc, Rákóczi tér) észak-nyugati
részén található – a meglévő elektromos kapcsolószekrényhez igazodó – ingatlanrészt
biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés 1. mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a 2./ pontban
meghatározott bérleti szerződésben esetlegesen fellelhető technikai jellegű pontatlanság
javítására.
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./-3./ pontok esetében: 2017. október 6.
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18./ Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épülete Zirc,
Köztársaság u. 3. szám és a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola Zirc, Köztársaság u. 9. szám alatti épületeinek telken belüli járdás
összekötésének megoldása
Előadó: Vörös Kálmán képviselő

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

Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő elmondja, a tájékoztatót nagyon pikírtnek tartja, és a
hangvétele – főleg az utolsó néhány mondaté – érzékenyen érintette. Kifejti, ez az egész úgy
kezdődött, hogy valamikor tavasszal megkereste a dudari gyerekgyógyász kolléganője, akinek
szintén zeneiskolába járnak a gyerekei, hogy szülői értekezleten többekkel beszéltek arról,
miszerint a gyerekek jelen pillanatban úgy mennek át a zeneiskolába, hogy kimennek hátul a
kapun, a Köztársaság utcai járdán haladva elmennek azon autókijáró előtt, ahol néha elég
idióta módon jönnek ki az autók, majd elsétálnak és bemennek a gimnázium főbejáratán. A
szülők szívesen összefognának, és keresnének valami megoldást az árok áthidalására, csak
kérdezzék meg, van-e erre mód. Akkor azt a választ kapta a Városüzemeltetési Osztályon,
hogy ingoványos az a talaj, nem biztonságos, és ennyiben maradt a dolog. Az év elején az
első szülői értekezlet után képviselő úr felesége mondta, miután az ő kislányuk is odajár, nem
tudnak-e ez ügyben valamit lépni. Ekkor mondta, hogy itt ül az illetékes a képviselőtestületben, s nyilván tud ebben segíteni. Megjegyzi, nem a 90 méterről és aszfaltos útról volt
szó, hanem arról, hogy ezek a gyerekek ne menjenek ki az országútra, ha bármilyen
megoldást találnak, s nyilván nem 3 millió forintos beruházás volt az elképzelés. Említi,
annak idején elhordták a gyerekeket a Deák Ferenc utcai zeneiskolába, de sajnos a
munkahelyek is mások lettek, s nem mindenki tudja megoldani, és a gyerek esetleg azért nem
jár zeneiskolába, mert nem merik kiengedni az útra. Erre keresték a megoldást, s nem a 90
méter megspórolásáról, hanem a gyerekek biztonságáról volt szó.
Lingl Zoltán képviselő annyival szeretné kiegészíteni a tájékoztatót, hogy ez év márciusában a
jelenlegi vagyonkezelő minden intézményétől kérte a fejlesztési elképzeléseket. Az általános
iskola esetében egy 34 elemből álló lista született, aminek első négy eleme az iskolaközpont I.
ütemei, melyekről tervekkel is rendelkeznek. A lista első harmadában van többek között a
tájékoztatóban szereplő probléma megoldása. Tehát, a jelenlegi vagyonkezelő is ezzel
tisztában van. Bízik abban, hogy a 34 elemből álló listából idővel minél többet
kiszemezgetnek és teljesül.
Vörös Kálmán képviselő véleménye szerint a tájékoztatóban mindent leírtak, elnök asszony
elmondta, ami miatt az előterjesztés elkészült. El kell gondolkodni, hogy milyen más
megoldást lehet keresni.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, mindkét ingatlan önkormányzati tulajdonban van,
ugyanakkor mindkét ingatlan átkerült a tankerületi központ vagyonkezelésébe.
A megállapodás értelmében minden fejlesztési, felújítási, karbantartási, egyéb üzemeltetési
feladat a tankerületi központ feladata.
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Személyes véleménye, s ebben nem kíván a szülőkkel vitatkozni, mert mindenki számára
egyértelmű, hogy a gyermekei biztonsága a legfontosabb, de a közútra nem kell kimenni,
járdán lehet végigmenni. Igaz, hogy a bányászház és a gimnázium épülete között van egy
gépjármű kihajtó, ugyanakkor a gyalogosoknak van elsőbbsége. Tehát, a gépkocsival
közlekedőknek erre fokozottan oda kell figyelniük.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással az általános iskola Zirc, Köztársaság u. 3. szám és a gimnázium Zirc,
Köztársaság u. 9. szám alatti épületeinek telken belüli járdás összekötésének megoldásáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

19./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérdés nem hangzik el.

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

20./ 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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21./ 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 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

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

Kérdés nem hangzik el.

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

Ottó Péter polgármester az ülést 19,00 órakor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

