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Tisztelt Képviselő-testület! 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22-én tartotta alakuló ülését. Az 
alakuló ülésen megállapításra került a polgármester illetménye, illetve az alpolgármester 
tiszteletdíjának összege. 

Az Önkormányzati Osztály közreműködésével megvalósult képviselő-testületi munka:  

A megválasztott polgármester és képviselők a törvényben előírtaknak megfelelően 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, valamint a köztartozásmentes adózók 
adatbázisába történő bejelentkezésüknek eleget tettek. A vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének minden képviselő évente folyamatosan eleget tett. 

Az alakuló ülést követően képviselő-testület a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendeletének módosításával 
meghatározta a bizottságainak számát és elnevezését (Emberi Kapcsolatok Bizottság; 
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság), valamint a bizottságok létszámát. Megválasztásra 
kerültek a bizottságok elnökei, képviselő tagjai és a nem képviselő bizottsági tagok. A 
képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatát az alakuló ülését követően eddig 8 
alkalommal módosította. 

A külső bizottsági tagok megválasztásuk után és azután is folyamatosan eleget tettek 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. 

A képviselő-testület, mint tulajdonosi közgyűlés minden év januárjában elfogadta a „Zirci 
Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő közhasznúsági szerződés tervezetét, 
illetve május hónapban a kft. előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját és a 
közhasznúsági mellékletet. 

A képviselő-testület minden évben tárgyalta és elfogadta a jogszabályban előírtaknak 
megfelelőn a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének és a Zirci Önkormányzati 
Tűzoltóság éves tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a polgármester felkérése 
alapján benyújtott Országos Mentőszolgálat Veszprém Megyei Kirendeltségének régió-
igazgatói jelentését. 

A képviselő-testület az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendeletében 
foglaltak alapján – a beérkezett javaslatoknak megfelelően - évente döntött Zirc Város 
Díszpolgára címet, „Pro Urbe Emlékérmet, Zirc Város Elismerő Oklevelét, „Zirc Város 
Közszolgálatáért” szakmai kitüntetéseket, „Zirc Város Rendőre”, „Zirc Város Mentőse”, 
„Zirc Város Tűzoltója”, valamint sporttevékenység elismerését célzó kitüntetések 
adományozásáról 

A képviselő-testület a Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába is delegált 
tagokat társaság szabályainak megfelelően (Kaszás Béla, Feketéné Esztergályos Hilda). 

A képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött a Zirci Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt 
előírásoknak megfelelően. A megállapodást évente mindkét képviselő-testület felülvizsgálta, 
ha szükséges volt új megállapodást kötött. 

A képviselő-testület a munkatervét fél évente fogadta el minden évben. 



Zirc Városi Önkormányzat két társulásnak tagja a Zirci Járás Önkormányzati Társulásnak, 
valamint a Zirc és Lókút Óvodatársulásnak. Ezen társulások Társulási megállapodásainak 
módosításait a társulási tanácsok határozatainak megfelelően hagyta jóvá a képviselő-testület 
az elmúlt öt év folyamán. A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz 2015. augusztus 31. napjával 
csatlakozott Borzavár Községi Önkormányzat. 

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével a képviselő-testület minden évben 
Ellátási Szerződést kötött a hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevételével 
kapcsolatosan. 

A képviselő-testület középiskolai ösztöndíj pályázatot hirdetett meg folyamatosan minden 
évben két alkalommal a zircen élő, de bármely településen középiskolába járó fiatalok 
részére. A középiskolai ösztöndíj pályázatokat átruházott hatáskörben az Emberi Kapcsolatok 
Bizottsága bírálta el minden félévben. 

A képviselő-testület két alapítványa, a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány és a Zirci 
Közbiztonsági Alapítvány vonatkozásában látott el a törvényben előírt feladatokat, így 
különösen az Alapító okiratok módosításával, illetve az alapítványok kuratóriumi tagjainak 
változásával, megválasztásával kapcsolatosan. 

A képviselő-testület a 28/2015.(III.5.) határozatában kérte felvételét a Mária Út Közhasznú 
Egyesületbe intézményi tagként, illetve Vörös Kálmán bizottsági elnököt delegálta teljes körű 
képviselőjeként. 

A képviselő-testület 2015. március 26-án fogadta el a 2015-2019 évekre vonatkozó Gazdasági 
Programját. 

A képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában 
foglaltakkal egyetértve 2015. április 9-én alpolgármestert választott, Dr. Horváth Sándor 
Árpád képviselő személyében.  

Az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságban az alpolgármester megválasztása miatt új 
elnök - Horváth László -,   és két új bizottsági tag – Dr. Kovács László, Nemes István - került 
megválasztásra. 

A képviselő-testület a törvényben előírt kötelezettségének megfelelően a Zirci Járásbíróságra 
két fő ülnököt – Kuti Mária, Busz János Sándor - és két fő pedagógus ülnököt – Dobrókáné 
Prótár Teréz, Bácsiné Nyiri Éva - választott 2015. április 29-én. 

A képviselő-testület hatáskörébe tartozik az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 
alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. A Reguly Antal Múzeum és 
Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása történt meg a testület 2015. május 28-
ai ülésén.  

 
A képviselő-testület 2015. májusában a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási 
Tanácsába – a Társulási Megállapodásban foglaltakra figyelemmel – Ottó Péter 
polgármestert, akadályoztatása esetén Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármestert delegálta. 
Ugyanezen személyeket delegálta a képviselő-testület a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási 
Tanácsa, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás 
tagjának, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményi tanácsába, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium intézményi tanácsába, 



valamint a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményi 
tanácsába. 

 A képviselő-testület a 2015. június 25-ei ülésén hagyta jóvá a „Zirc Város Települési 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója 2015-2019” című dokumentumot. 

 Az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságba 1-1 fő nem képviselő bizottsági tag – Hédl 
József és Németh István József - került megválasztásra 2015. június 25-én, valamint július 16-
án. 

A képviselő-testület a helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására az 
adott év költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével pályázatot írt ki évente, amelyet az 
Emberi Kapcsolatok Bizottsága és az időközben megszűnt Zirci Civil Kerekasztal Pályázati 
Munkacsoportjának előzetes véleményezésével bírált el, s részesítette támogatásban adott 
évre vonatkozóan a nyertes pályázókat.  

A képviselő-testület a 2015. szeptember 17-ei ülésén fogadta el a kárpátaljai Dercen 
településsel kötendő testvér-települési együttműködési megállapodást, mely mindkét fél 
részéről aláírásra került. 

A korábban már említett alapítványok működésével kapcsolatosan a Zirci Közbiztonsági 
Alapítvány alapító okiratának módosítására került sor, kuratóriumi tagok – Knolmayer László 
és Hajba Zsolt - lemondásából adódóan, illetve új kuratóriumi elnök – Bittmann Ottó - és tag 
– Renkó Péter Sándor - választása miatt 2015. szeptemberében. 

A képviselő-testület a 2015. szeptember 17-ei ülésén a Zirc Járásbíróságra további 1-1 fő 
ülnököt – Buchvald Jánosné - és pedagógus ülnököt – Tribel Andrásné - választott meg. 

A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottságába tag elhalálozása miatt új tagot – Nagy Tamás Imre - delegált határozatlan időre a 
képviselő-testület 2015. november 12-én. 
 
A képviselő-testület a 2015. december 10-ei ülésén fogadta el Zirc Város Sportkoncepcióját. 
 
A képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben előírt 
feladatainak eleget téve pályázatot írt a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 
igazgatói állásának betöltésére 2016. március 24-ei ülésén. A képviselő-testület a beadott 
pályázatok alapján ismét Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Juditot bízta meg az igazgatói feladatok 
ellátásával 2016. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig. 
 
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal és a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Stúdió KB. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratokat 2016. 
szeptember 15. napjával - 2016. október 1-jei hatályba lépéssel – hagyta jóvá a képviselő-
testület. 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  40/A. § (3) bekezdésében, illetve 94. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján 2017. január 1. napjával a Zirci Járás Önkormányzati Társulás 
által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti központ, 
illetve család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységeit az ellátandó közfeladatokkal 
átvette, a közfeladat ellátással érintett közalkalmazottakkal együtt. Az átvett közfeladatokkal 
és közalkalmazottakkal, valamint az önkormányzat által fenntartott Általános Iskolai és a 



Szakközépiskola Konyhai feladatokkal és közalkalmazottakkal a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában és (3) bekezdésében, valamint 8/A. §-ában foglaltak alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak 
megfelelően – költségvetési szervből történő kiválás címen - új költségvetési szervet alapított 
2017. január 1. napjával Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ néven. Az újonnan 
alapított intézmény vezetésével Nagyné Fáró Katalin lett ideiglenesen megbízva a 2017. 
január 1. napjától a pályázati kiírás alapján adott magasabb vezetői megbízás kezdő időpontját 
megelőző napjáig. 
 
A képviselő-testület 2016. december 15-ei ülésén hagyta jóvá a Zirc Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola, valamint a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
ingatlanok és a feladatellátáshoz kötött ingóvagyon ingyenes – Veszprémi Tankerületi 
Központ részére történő – vagyonkezelésbe adásáról szóló Vagyonkezelési Szerződést. 
 
 A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának ismételt módosítását, valamint az 
egységes szerkezetű alapító okiratot 2017. január 1-jei hatályba lépéssel – 2016. december 15-
ei ülésén hagyta jóvá a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület – feladat- és hatáskörében eljárva - közterületeket nevezett el az alábbiak 
szerint 

- Kápolna utca névvel a 2016. novemberi 17-ei ülésén, 
- Álmos köz és Esterházy utca nevekkel a 2016. decemberi 15-ei ülésén, 
- Metsző tanya néven a 2017. december 21-ei ülésén, 
- Piac tér és Bér Júlia utca neveken a 2018.december 13-ai ülésén. 

 
A jogszabályi változásoknak megfelelően a képviselő-testület 2017. január 1. napjával 
módosította a polgármester illetményének, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának összegét. 
 
A képviselő-testület a 2017. januári ülésén jóváhagyta a Veszprém és Térsége 
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítását. 
 
A képviselő-testület a 2017. februári ülésén döntött arról, hogy az előterjesztésben kimutatott 
költségkalkuláció mellett, változatlan menetrenddel a helyi személyszállítási közszolgáltatást 
a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. üzemeltetésében kívánja megvalósítani úgy, hogy 
az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés felmondása 2017. április 30. napjával megtörtént. A képviselő-testület Zirc város 
helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak 
2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig történő ellátására a „Zirci Városüzemeltetés” 
Nonprofit Kft-t (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) bízta meg. A közszolgáltatási szerződést a 
Képviselő-testület a 71/2017.(III.30.) határozatával jóváhagyta. A közszolgáltatási szerződés 
2017. április 3-án aláírásra került. A helyi személyszállítási közszolgáltatás a beszerzett városi 
autóbusszal 2017. május 2. napjával elindult. Ezen feladat ellátása miatt szükségessé vált a 
„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft alapító okiratának módosítására is, melynek 
átvezetése a Cégbíróságom megtörtént. 



A képviselő-testület az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a Zirc I. számú vegyes fogorvosi 
alapellátási körzetre vonatkozóan jóváhagyta Eplény, Bakonyoszlop, Dudar és Bakonynána 
településekkel kötendő megállapodást a 2017. március 30-ai ülésén. A képviselő-testület 
ugyanezen az ülésen jóváhagyta a Zirc II. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzetre 
vonatkozóan a Bakonybél, Borzavár, Pénzesgyőr és Porva településekkel kötendő 
megállapodást, valamint a Zirc III. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzetre vonatkozóan 
az Olaszfalu, Lókút és Nagyesztergár településekkel kötendő megállapodást. 

A képviselő-testület turisztikai referensi munkakört létesített, a beérkezett pályázatok 
elbírálása után 2017. április 1. napjával a munkakör, Hevesiné Németh Marianna 
személyében betöltésre került. 

A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratát módosította a 
képviselő-testület a 2017. augusztus 31-ei ülésén a jogszabályi előírásoknak megfelelően. E 
módosítás miatt az intézmény elnevezése 2017. szeptember 15-ei hatályba lépéssel Reguly 
Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház névre módosult a törzskönyvi átvezetés 
következtében. A múzeum alapító okirata 2018. november 15-én is módosításra került. 

A képviselő-testület a 2017. szeptember 7-ei ülésén a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál önálló ügyvezetői munkakör betöltésére 
pályázatot írt ki. A pályázat elbírálása a szeptember 28-ai ülésen megtörtént, Horváth László 
zirci lakos (önkormányzati képviselő) pályázatát fogadta el a képviselő-testület. A munkakör 
2017. október 1. napjával került betöltésre. Az önálló ügyvezetői munkakör létesítése miatt 
ismét szükségessé vált a gazdasági társaság alapító okiratának módosítása, amit a képviselő-
testület jóvá is hagyott, a gazdasági társasággal kötött közhasznúsági szerződés módosításával 
egyidejűleg. 

A képviselő-testület a 2017. szeptember 28-ai ülésén pályázatot írt ki a Zirci Önkormányzati 
Szolgáltató Központ intézményvezetői - magasabb vezetői - feladatainak ellátására. A 
képviselő-testület a decemberi ülésén az intézmény vezetésével 2018. január 1. napjától Koós 
Kata zirci lakost bízta meg 2022. december 31. napjáig. 

A képviselő-testület ugyanezen ülésén a 2019. évet Reguly Antal születésének 200. 
évfordulójára tekintettel – figyelemmel arra, hogy Zirc várossá alapításának 35. év fordulója 
is erre az évre esik - Reguly Antal Emlékévvé nyilvánította.  

A képviselő-testület a 2017. október 26-i ülésén pályázatot írt ki a Békefi Antal Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak 
ellátására. A képviselő-testület a 2018. február 22-ei ülésén az intézmény igazgatói 
feladatainak ellátásával 2018. április 1-jével Bieberné Réz Ágnes zirci lakos bízta meg 2023. 
március 31. napjáig 

A képviselő-testület - Horváth László képviselő lemondását követően - a 2017. november 16-
ai ülésén a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba új tagként Varga Zita – listáról bekerült - 
képviselőt választotta meg. Ezen az ülésen az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságba 
tagként Varga Zita képviselőt, elnöknek pedig Dr. Kovács László képviselőt választotta a 
képviselő-testület. 

 



A képviselő-testület Dr. Benczik Ágnes Adrienn lemondását követően a március 29-ei ülésén 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságból történő visszahívása mellett az Emberi Kapcsolatok 
Bizottsága elnökének és tagjának Varga Zita képviselőt, helyette a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságba -  listáról bekerült - Mészáros József képviselőt választotta. Az Emberi 
Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjának Dékány Árpád zirci lakost választotta meg a 
május 31-ei ülésén, Németh Gábor nem képviselő tag lemondását követően. 
 
A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Schreindorfer 
Károlynak a munkaviszonya 2018. november 10. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetésre került, s emiatt ismételten módosítani kellett a Kft. alapító okiratát 2018. 
november 10-ei hatálybalépéssel. Az alapító okiratot a képviselő-testület a 2019. április 25-ei 
ülésén is módosította 2019. május 1-jei hatályba lépéssel. 
 
A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdés alapján Zirc Városi Önkormányzat 2019-2023. 
időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2019. január 1.-jei hatályba lépéssel a 
299/2018.(XII.13.) határozatával fogadta el. 
 
A képviselő-testület a 2019. január 31-ei ülésén - a régi - Zirc Városi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezte és új szabályzatot fogadott el. 

A képviselő-testület elfogadta a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel – 
2019. április 26.- 2024. április 25. időszakra - kötendő Kegyeleti közszolgáltatási szerződést.  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről 
szóló Szabályzatot – 2019. május 1.-jei hatállyal – jóváhagyta a képviselő-testület az április 
ülésén. 
 
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottságainak a 2014-2019-es 
időszakban tartott üléseiről, rendelet alkotásairól, határozat hozatalairól és a képviselők, 
bizottsági tagok közreműködéséről készült kimutatások az előterjesztés mellékleteit képezik.  
 

Városi Főépítész közreműködésével megvalósult fejlesztési, rendezési és településképi 
intézkedések 
 
Azok az intézkedések, melyek a Gazdasági program 2015-2019 programban nevesítettek vagy 
a program végrehajtását célozzák külön jelölésre kerül „GP” indexszel. 
 
Fejlesztési dokumentumok, melyek a fejlesztések fenntartható és összehangolt 
megvalósításának alapját adják.  
 
Középtávú fejlesztési dokumentumként 2015-ben elfogadásra, majd 2016-ban pontosításra, 
kiegészítésre került az Integrált településfejlesztési Stratégia (ITS) GP. A dokumentum 
megléte feltétele volt egyes TOP pályázati támogatások elnyerésének. 
 
Párhuzamosan elkészült Zirc város stratégiai programja című 2002-es dokumentum 
felülvizsgálata, új stratégiai fejlesztési dokumentum kidolgozása a Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont - Regionális Kutatások 
Intézetét bízta meg az önkormányzat ezzel a munkával. Ezzel együtt készült „Zirc város 
Szociális Térképe” 



Zirc Város Közlekedésfejlesztése érdekében feltáró tanulmány készült. Ezt a tanulmányt a 
későbbi közlekedésfejlesztési dokumentumok (KHT és SUMP) használták, mint 
rendelkezésre álló adatot. 

Zirc turizmusfejlesztési koncepciójának, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó 1-3 éves 
akciótervének/stratégiájának elkészítése Zirc turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020 és 
akcióterv elfogadása 

Zirc fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) elkészítése, mely dokumentum több, mint egy 
közlekedési koncepció, mivel az összes közlekedési formát így a motorizált és nem motorizált 
(szelíd, így a gyalogos, kisgyermekes, kerékpáros) közlekedést is, ugyanolyan hangsúllyal 
kezeli, és fenntartható megoldásokat ad. 

Zirc város kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése, mely az előző dokumentumra épülve, a 
kerékpáros közlekedést veszi vizsgálat alá a településen és annak fejlesztésére ad fenntartható 
megoldásokat. 

A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület valamint Veszprém megyét 
érintő területére vonatkozó, Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030 című 
dokumentum elfogadása. Mely a következő EU költségvetési ciklusban egyes pályázati 
forrásokhoz való hozzáférés feltétele lesz. 

Zirc város közterületeire a köztéri alkotások elhelyezése vonatkozásában koncepció 
kidolgozásáról döntés, a koncepció kidolgozása és társadalmasítása. 

Településrendezés és a településkép formálásában, a helyi védelem érdekében tett 
intézkedések: 

Településrendezési eszközök módosítása helyi fejlesztések elősegítése érdekében (Zirc 07/18 
és 07/19; Zirc 13/3; Gksz 2 jelű építési övezet építési paraméterei; Zirc 1932/85; Zirc 07/12; 
Zirc 1893/1 és az 1904/2 hrsz-ú ingatlanok által határolt terület; Zirc 0215/2, 0215/3, 0215/4, 
0215/5, 0215/6; Zirc 0197/7-10 és 0197/13-16; Zirc, Fáy András utcai lakóteleptől keletre eső 
telektömbben). 

Az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye városközponti elhelyezésére irányuló fejlesztés 
elindítása. Sajnos, többszöri magas szintű szakértői egyeztetést követően sem  tudott elindulni 
a folyamat a képviselő-testület tagjai sorában kialakult eltérő vélemények miatt. 

Zirc, I. András téren található középkori udvarház történelmi emlékhellyé nyilvánítása. Ennek 
kezdeményezése 2015-ben nem vezetett eredményre, 2019-ben ismételten napirendre került, 
bízva, abban, hogy az azóta mind leletanyagban, mind történelmi kontextusában kiegészített 
kérelem pozitív elbírálást nyer. GP  

Pintérhegy és környékének helyi védett természeti területként történő kijelölésének elindítása. 
A kijelölés előkészítő munkái elindultak a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi 
Természettudományi Múzeuma kutatásaival, annak dokumentálásával. Egyeztetést igényelt a 
terület gazdájával történő egyeztetés az erdőműveléssel és a parkerdő funkcióval valamint az 
erdő honvédelmi funkciójával való összeegyeztethetőség érdekében. A védelem alá helyezés 
még nem zárult le, további egyeztetések szükségesek. GP  



Zirc, I. András téren lévő 1956-os emlékmű felújítása az 1956-os Emlékbizottság 
megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány közreműködésével. GP  

Utcanév táblák és útbaigazító táblarendszer telepítése. GP  

Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak 
megalkotása és határozati elfogadása. Majd a jogszabályok változásával annak kiterjesztése 
településkép-érvényesítéssel, mint új jogintézménnyel, és rendeleti formában történő 
szabályozása. Jelentősége a nevesített eljárások során a lakosság, civil, egyházi és gazdasági 
szervezetek bevonása módjának és kereteinek meghatározásában van, így minden szereplő 
számára kiszámítható a közreműködés. 

Zirc város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása. GP  

Zirc Város településkép védelméről szóló rendeletének elfogadása. Ebbe a rendeletbe került 
integrálásra a helyi építészeti védelemről szóló önkormányzati rendelet is. GP  

A helyi építészeti örökség folyamatos feltárása és helyi védettséggel történő megóvása a helyi 
védettségről szóló rendelet módosításával, kiegészítésével majd a településképi rendelet 
megalkotásával történt. GP 

Bevezetésre kerültek a településképi konzultáció, településképi bejelentés és a településképi 
véleményezés jogintézményei, melyek lehetővé teszik a folyamatos kontrollt a védett 
területeken és épületeken végzett építési tevékenységek és a településkép alakulásán. GP 

Zirc város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek – 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – teljes közigazgatási területre kiterjedő 
felülvizsgálatának elindítása. A településfejlesztési koncepció tartalmának összeállítása 
partnerségi szabályokon túlmutatóan, a közösségi tervezés eszközének alkalmazásával, a 
társadalom széles rétegeinek bevonásával valósult meg GP   

Zirci felső temetőben lévő 37 db I. világháborús hadisír és az I. András téren található 
világháborús emlékmű restaurálása. GP  

Tanulmánytervek, melyek a stratégia végrehajtását bontják tovább, immár nevesített konkrét 
megvalósíthatóság szintjéig: 

Városközpont tömb-rehabilitációs terv készítés feladatainak elvégzése 2015-ben, mely 
részletesen vizsgálja a tömböt és alapja a területre vonatkozó szabályozás megalkotásának. GP  

Városházától az Apátságig húzódó járdaszakasz, a Rákóczi tér Apátság előtti térrészének 
valamint a Kossuth Lajos utca térrendezés tanulmányterv elkészítése 2015-ben, mely 
iránymutatást ad a közterületek használata és a magántulajdonú ingatlanok közterület 
kapcsolatára tervezett, egységes módon. GP  

07/12 hrsz-ú ingatlan iparterület célú fejlesztésének megvalósítása végett tanulmányterv 
készítése. GP  

Hosszúrét térrendezés tervezési munkáinak tanulmányterve. 

Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatt lévő 1125/1 hrsz-ú ingatlan telepítési tanulmányterv készült, 
az ingatlan egységes elképzelés alapján történő fejlesztése érdekében. 



Egyéb, az előző kategóriákba nem sorolható, de város fejlesztése szempontjából ugyanolyan 
jelentőségű tevékenységek: 

Zirc Város területén a településrendezési eszközök által lakóterület fejlesztésre kijelölt, de 
még nem kialakított építési telkek esetében intézkedések elindítása a telkek építési telkekké 
alakítása érdekében, tekintettel arra, hogy a településen beépíthető telkek csak kis számban 
állnak rendelkezésre. 

Zirc, Alkotmány utca Sportpálya előtti területen található „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015.(VII.31.) Korm. határozat 
rendelkezései alapján a II. ütem keretében zirci tanuszoda beruházás megvalósítása érdekében 
átadásra került a Magyar Állam részére, támogatva ezzel a tanuszoda beruházást. A tanuszoda 
megépítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészült, közbeszerzési szakaszban van a 
megvalósítás.  

Magyar Kézilabda Szövetség megkeresésére az önkormányzat támogatta a Zirc, Köztársaság 
utca 3. szám alatt lévő 1910 hrsz-ú ingatlanon kézilabda munkacsarnok beruházás 
megvalósítását. Mivel kész tervekkel rendelkezünk az iskolaközpont tervezés okán, aszerinti 
megvalósítást szorgalmaztuk. A fejlesztés ezidáig nem realizálódott. GP  

LEGO kiállítás és foglalkoztató ideiglenes elhelyezése céljából a Reguly Antal Múzeum és 
Népművészeti Alkotóház tetőterének kiállítóterét és egy földszinti helyiségét rendelkezésre 
bocsátottuk a Balaton-Bakony Kocka Klub részére. 

Zirc, Alkotmány utca 1/c, volt kisóvoda épülete, fejlesztésének elindítása. Az épület 
hasznosítására több elképzelés volt. Az első, melyre tervdokumentációval rendelkezünk, 
lakások kialakítása. E funkció kialakítás finanszírozására nyíló pályázati lehetőség 
kihasználását tárgyalta a Képviselő-testület, döntése értelmében sajnos nem tudtunk élni ezzel 
a lehetőséggel. A Képviselő-testület más hasznosítási lehetőségként a LEGO kiállítás állandó 
helyszínének biztosítását, majd Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelyét jelölte 
meg. Azonban e funkciók kialakítására az önkormányzatnak saját forrása nem volt, és 
pályázati lehetőség sem nyílt rá. 

Konkrét tervezési munkák, melyek a fejlesztések megvalósítását célozzák (felsorolás 
jelleggel): 

 Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú 
önkormányzati terület rendezésére, az engedélyezési tervdokumentáció  

 Zirc- Kardosrét külterületi összekötő és belterületi hivatásforgalmú kerékpárút, vegyes 
forgalmú kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció GP  

 Csapadékvíz elvezetés tervezési feladatainak elvégzésére Cigánydombi árok és 
Borzavári utca – Deák Ferenc utca, Alkotmány utca – Köztársaság utca 
tervdokumentáció GP  

 Több intézményi épülete energetikai auditjának elvégzése 

 Zirci Városháza bővítés tervdokumentáció  

 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zirc, 
Köztársaság u. 9.) épületének statikai vizsgálatának elkészíttetése 



 Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téren 
lévő épületei komplex energetikai kiviteli tervdokumentáció  

 Zirc, Köztársaság utca 3. szám alatti és 1910 hrsz-ú ingatlanon iskolaközpont 
kialakításának engedélyezési szintű tervdokumentáció GP  

 Zirc környéki kerékpáros és lovas túraútvonal tanulmányterve és műszaki terve GP  

 Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatt lévő 1125/1 hrsz-ú ingatlanon múzeum és alkotóház 
épületegyüttes építési munkáinak elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció  

 Cigánydombi Barátság park területének rendezésére vonatkozóan átfogó 
koncepcionális terv  

 Zirc, Alkotmány utcában a 1895 hrsz-ú ingatlanon rendezvénytérhez kapcsolódó 
színpadépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció GP  

 Zirc 1907 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 65 gépkocsi befogadóképességű 
felszíni parkoló, valamint az Alkotmány utca felöli behajtó út szabványos 
megvilágítást biztosító közvilágítási tervdokumentáció P  

 Zirc, Alkotmány utca 12. szám, 1905 hrsz-ú ingatlanon meglévő óvodaépület ÉNy-i 
épületszárny átalakítás, homlokzat-felújítás, épület-energetikai korszerűsítés kiviteli 
tervdokumentáció  

 Zirc, Alkotmány utca mellett az óvodához tartozó parkoló átalakítása, felújítása, 
valamint további parkolóhelyek kialakítása építési munkái engedélyezési 
tervdokumentáció  

 Zirc 4 hrsz-ú ingatlanon működő autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épületének 
építéséhez szükséges tervdokumentáció GP 

 Zirc, 3 db gyalogátkelőhely építési munkái engedélyezési tervdokumentáció  

 Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Zirc, Rákóczi tér 
3-5. szám, 1046/3 hrsz-ú ingatlanon lévő „B” épület udvari akadálymentes 
megközelítése, valamint a vizesblokk akadálymentes mosdó kialakítás 
megvalósításához szükséges tervdokumentáció 

 Zirc, Bajcsy Zsilinszky u. 9. szám, 1101 hrsz-ú ingatlanon lévő Szociális Szolgáltató 
Központ telephelyén épület bővítése lépcsőházzal, a tetőtér beépítése, az épület 
energetikai korszerűsítése megvalósításához szükséges tervdokumentáció  

 Zirc, Kossuth Lajos utca 18. szám 996/2 hrsz-ú ingatlanon, meglévő tető átalakítása 
nélkül végzendő részleges tetőtér-beépítés kiviteli tervdokumentáció 

 Zirc, Rákóczi tér 10., 1125/1 hrsz-ú ingatlanon, a Reguly Antal Múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház utcai épületszárnyai belsőépítészeti és kiállítás tervezés  

 Zirc, Rákóczi tér 10, 1125/1 hrsz-ú ingatlanon helyi termelői piac létesítéséhez 
szükséges tervdokumentáció GP 

 Zirc, Rákóczi tér Apátság előtti térrész, 1043/1 hrsz ingatlan rekonstrukciójához 
szükséges tervdokumentáció  

 
 

 



 

 

 

Városüzemeltetési Osztály közreműködésével megvalósult képviselő-testületi munka 

1. Megvalósult fejlesztések, pályázatok  

- "Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a 
lerakó által okozott szennyezés megszüntetése" (KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-003) projekt 
100%-os támogatás, bruttó 1.382.946.800,- Ft. Befejezés, projekt záró rendezvény 2015. 
szeptember 24. 
A 127-132 hrsz-ú területek hulladéktól teljesen megtisztításra kerültek, helyreállításuk a 
projekt keretében megtörtént. A lerakó területről a szennyezett talajvizet összegyűjtötték és 
komplex víztisztító berendezéssel tisztították, a vízbeszerző létesítmények leürüléséig, illetve 
a kijelölt monitoring pontokon a kármentesítési célérték eléréséig. A műszaki beavatkozási 
záró dokumentációt az illetékes környezetvédelmi hatóság határozatával elfogadta és 4 éves 
időtartamú utóellenőrzési célú kármentesítési monitoringot írt elő.  

- Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola"F" épületének energetikai felújítása 
(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327) 
Projekt kezdete: 2014.03. vége: 2015. 06 
Fejlesztés költsége: ~ 160 millió Ft 
Rövid ismertetés: A Reguly Antal Általános Iskola Köztársaság utcai, több mint 30 éve épült, 
energetikai szempontból korszerűtlen épületének felújítása keretében külső hőszigetelés, 
nyílászáró csere, gépészeti és világítási korszerűsítés mellett napelemes és napkollektoros 
rendszerek telepítésére került sor. 

- Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8420 Zirc, Rákóczi tér 
3-5. szám alatt található tornatermének padlózatcseréje, akadálymentes megközelítése. 
Projekt kezdete: 2015.09.02. vége: 2015.12.16. 
Fejlesztés költsége: 31 474 570 Ft 
Elnyert BM támogatás: 20 000 000 Ft 

- Napelemes rendszerek telepítése Zirc Városi Önkormányzatnál 
(KEOP-4.10.0/N/14-2014-0354) 
Projekt kezdete: 2015.09. vége: 2015.12. 
Fejlesztés költsége: 49 918 830 Ft 
Rövid ismertetés: A projekt keretében a Városháza, a Gimnázium és az Általános Iskola egy - 
egy épületére 3 db, összesen 76 kW teljesítményű hálózatra tápláló napelemes rendszer 
telepítésére került sor. 

-Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086) 
Projekt kezdete: 2015.10. vége: 2015.12. 
Fejlesztés költsége: 101 772 714 Ft 
Rövid ismertetés: Zircen a 82. számú főút belterületi átkelési szakaszának egy részét kiváltó, 
összesen kb. 1 km hosszúságú kerékpárút épült a vasútállomás és az Alkotmány utca között. 
A projekt részeként beszerzésre került a terület fenntartásához szükséges gép is adapterekkel 
együtt. 

- Térfigyelő rendszer kialakítása Zircen (28/2014. BM rendelet) 
Projekt kezdete: 2014. 10. vége: 2015.12. 



Fejlesztés költsége: 8,5 millió Ft 
Rövid ismertetés: a közbiztonság fejlesztése érdekében térfigyelő rendszer első üteme valósult 
meg: elkészült a kameraközpont, illetve a városközponti területeken kiépítésre került a 
kamerarendszer. 

- Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Rákóczi tér 10. szám alatti épület 
pénztárhelyiség kialakítása 
Bekerülési költség: 3.300.000,- Ft 
Támogatás:   3.000.000,- Ft (EMMI) 
Önerő:      300.000,- Ft 
Megvalósítás: 2015. május- július 

- Új állandó kiállítás létrehozása a Reguly Antal múzeumban (Szövő és fazekas kiállítás, 
Kubinyi Ágoston Program) 
Projekt kezdete: 2015. 07. vége: 2016.06. 
Fejlesztés költsége: 12 millió Ft 
Rövid ismertetés: A Dubniczay ház udvari szárny földszinti részében két új kiállítás került 
kialakításra: fazekas és szövő műhely épült, és került berendezésre. 

- Új állandó kiállítás létrehozása a Reguly Antal múzeumban (Kovács és bognár kiállítás, 
Kubinyi Ágoston Program) 
Projekt kezdete: 2016.. vége: 2017.06. 
Fejlesztés költsége: 12 millió Ft 
Rövid ismertetés: A Dubniczay ház udvari szárny földszinti részében két új kiállítás került 
kialakításra: bognár és kovács műhely épült, és került berendezésre. 

- Reguly iskola F. épület földszinti vizesblokk felújítása 
Projekt kezdete: 2016. 07. vége: 2016.10. 
Fejlesztés költsége: ~4,7 millió Ft (ebben díjmentes munkavégzés is volt) 
Rövid ismertetés: Az általános iskola alsó tagozat épületében a földszinti vizesblokk teljes 
felújítása történt meg, gépészettel, burkolatokkal. 

- 82. sz. főút Zirc, Kossuth utcában a Damjanich utcától a MOL benzinkútig, a Magyar Közút 
Zrt. felújítási tervében nem szereplő szegélyek kiépítése:  
Projekt kezdete: 2016. június  vége: 2016. július   
Fejlesztés költsége: 6.128.558,- Ft 
Ingatlan tulajdonosi (vállalkozások) hozzájárulás: 321.153,- Ft 

- Díszvilágítás bővítése (karácsonyi) 
Fejlesztés költsége: 1,5 millió Ft 
Rövid ismertetés: a Rákóczi tér díszvilágítását a korábbi évben beszerzett fényforrások mellé 
újakkal bővítettük: fenyőfára és az apátság előtti fákra kerültek új díszek 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Óvoda burkolatfelújítások 
Az óvoda épületének belső felújítása keretében a meglévő, elhasználódott burkolatok cseréje 
történt meg: - padlóburkolat csúszásmentes kialakítása, PVC falburkolat 1 m magasságig, 
parketta lakkozás, falak, mennyezet festése  
Projekt költségvetése: 20,2 millió Ft, Elnyert támogatás: 17,2 millió Ft 

- Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése (TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018) 
Projekt kezdete: 2016.10. vége: 2019. 
Fejlesztés költsége: 65 078 928 Ft 



Rövid ismertetés: A projekt célja az Öregek napközi otthona és a Segítő kezek háza 
épületeinek korszerűsítése, megújuló energiaforrások hasznosítása, jármű és eszközbeszerzés 
a szociális alapszolgáltatások színvonalának fejlesztése érdekében. 

- Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése (TOP-4.1.1-
15-VE1-2016-00034) 
Projekt kezdete: 2016.09 vége: 2019. 
Fejlesztés költsége: 42 066 454 Ft 
Rövid ismertetés: A védőnői szolgálatnak helyt adó épület (Egészségház) tetőterében került 
kialakításra a szolgálathoz kapcsolódó helyiség és vizesblokk, parkoló valamint járművek és 
eszközök beszerzése is a projekt része. 

- A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért (TOP-
1.4.1-15-VE1-2016-00021) 
Projekt kezdete: 2016.09 vége: 2019 
Fejlesztés költsége: 197 740 157 Ft 
Rövid ismertetés: Az óvoda épületének és udvarának komplex fejlesztése keretében új 
tornaszobát, melegítőkonyhát, egészségügyi helyiségeket alakítottunk ki, az épület energetikai 
szempontú megújítása is megtörtént, továbbá a játszóudvar eszközei is megújításra kerültek 
annak érdekében, hogy a lehetőség szerint legszélesebb körű használhatóságot tudjunk 
biztosítani, így a szülők nagyobb arányban tudjanak a munkába visszatérni. Fejújításra és 
bővítésre került a parkoló is, így 23+1 mozgáskorlátozott kapacitású lett.  

- Büszkeségpont kialakítása Zircen: 1956-os emlékmű áthelyezése a Kistemplom déli oldalára 
Projekt  2017.március - június 
Költségvetés: 857 250 Ft 
Támogatás:  857 250 Ft 

- I. világháborús katonasírok felújítása 
Támogatás:  2.497.709,- Ft 
Bekerülési költség: 2.453.709,- Ft 
Megvalósítás: 2017. augusztus - november  

- Út- és járda felújítások a 1717/2017. (X.3.) Kormányhatározat keretében megítélt támogatás, 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre nyújtott 2017. évi támogatás és saját 
forrás terhére 
Kivitelezési költség: 98.484.716,- Ft  
Elnyert támogatás: 89.099.088,- Ft  
Saját forrás:    9.385.628,- Ft 
Útfelújítások: ~ 8700 m2 aszfalt burkolat  
Som utca 
Eötvös utca Szikla utca és Som utca közötti szakasza 
Semmelweis utca Kodály Zoltán utca és Berek utca közötti szakasza 
Tölgyfa utca Semmelweis utca és Boksa utca közötti szakasza 
Üdülő utca Alkotmány utca és Zrínyi M. u. között 
Zrínyi M. utca Üdülő utca és Deák Ferenc u. között 
Járdafelújítások: ~1350 m2 aszfalt és 1435 m2 térkő 
Deák Ferenc utca nyugati oldal, pékségtől a Táncsics M. utcáig (aszfalt) 
Borzavári utca Táncsics utcától a temető bejáratig (aszfalt) 
Deák Ferenc utca keleti oldal, Rákóczi tér, 40 lakástól ÁFÉSZ parkolóig (térköves) 
Rákóczi tér, 40 lakás előtti szakasz (térköves) 
Köztársaság utca Alkotmány utca és Fáy András u. közötti szakasz (térköves) 



- Kubinyi Ágoston Program 2017. keretében a Reguly Múzeum udvari szárny utolsó 
blokkjának felújítása (mézeskalácsos, gyertyás műhelyek) 
Projekt költsége:  14.870.795,- Ft 
Elnyert támogatás:   13.000.000,- Ft 
Önkormányzati sajátforrás:   1.870.795,- Ft 

 
- Az I. és II. világháború zirci áldozatainak emlékművének komplex restaurálása, valamint 
környezetének rendezése olyan módon, hogy alkalmasabbá váljon a megemlékezések 
megtartására. 
Elnyer támogatás:  2.500.000,- Ft 
Költség:   2.556.100.- Ft 
Megvalósítás: 2018. március - május 
(Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány) 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (2018. év):  
Belterületi utak és járdák felújítása (Liszt Ferenc utca, Tölgyfa utca, Semmelweis utca, 
valamint Bajcsy-Zsilinszky utca északi rész járda) 
Projekt költsége:  20.745.083,- Ft 
Elnyert támogatás:   15.000.000,- Ft 
Önkormányzati sajátforrás:   5.745.083,- Ft 

- Rekortán pálya a III. Béla Gimnázium mögötti sportpályán 
A Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében kültéri 
kézilabdapálya épült a Gimnázium mögötti sportpályán. 
- Sportpark kivitelezése a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében 
1 db "D" típusú sportpark  telepítése az Alkotmány utcai sportpálya területén.  

2. Önerős fejlesztések 

- Zirc, Köztársaság u. 3. szám (1910 hrsz) alatti konyha légtechnikai és gázhálózati 
kivitelezési feladatainak elvégzésére 
Bekerülési költség: 8.906.618,- Ft 
Megvalósítás: 2015.november - december 

- Zirc, Üdülő utca – Alkotmány u. kereszteződés – PEPE cukrászda előtti csapadékvíz-
elvezető rendszer és járda teljes átépítése, aszfaltos parkoló kialakítása 
Bekerülési költség: 8.408.213,- Ft 
Megvalósítás: 2015. július 

- Zirc–Akli városrészen a 
- Kőris utca csapadékvíz-árok jókarbantartása  1.705.458,- Ft  
- temetőhöz vezető út felújítása  1.422.400,- Ft  
- Kőris u. 12. szám előtti beszakadt járda javítására 449.580,- Ft  

Megvalósítás: 2015. április 

- Zirc, Rákóczi téren lévő sportpálya, játszótér környezetében lévő jelenleg kavicsos 
közlekedő utak fejlesztése 
Bekerülési költség: 2.200.000,- Ft 
Megvalósítás: 2015. szeptember 



- Zirc, Bercsényi utca 20-24. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 
(átereszek bontása, árokprofil kialakítása, akna építés) 
Bekerülési költség: 1.118.921,- Ft   
 
Megvalósítás: 2015. szeptember 

- Zirc, Szabadság u. 3. szám előtti csapadékvíz-elvezetés kiépítése 
Bekerülési költség: 236.093,- Ft   
Megvalósítás: 2015. július 

- Zirc-Akli, Kőris u. 26-28. számú ingatlanok előtti támfalas árok kiépítése 
Bekerülési költség: 2.060.766,- Ft   
Megvalósítás: 2015. július 

- Zirc, Bakonybéli út (murvás szakasz), Vasút sor utca és Pápay J. utcákban útfelújítás,   
felületi bevonatok készítése 
Bekerülési költség: 2.844.146,- Ft   
Megvalósítás: 2015. szeptember 

- Zirc, Alkotmány utcai garázssor csapadékvíz elvezetésének megoldása 
Bekerülési költség: 1.500.000,- Ft   
Megvalósítás: 2015. október 

- Zirc, Jókai utcai csapadékvíz elvezető árok és áteresz építési és felújítási munkái 
Bekerülési költség: 1.719.199,- Ft   
Megvalósítás: 2015.november - december 

- Zirc, Arany János utcából a 860/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú árkon lefolyó 
csapadékvíz Zirc, Hunfalvy Pál u. 8. szám alatti ingatlanon keresztül történő levezetés 
kiépítése 
Bekerülési költség: 1.155.840,- Ft   
Megvalósítás: 2015.november  

- Zirc, egyes belterületi útjai csapadékvíz elvezető átereszeinek átépítési, felújítási munkái: 
  - Mayer tó utca és Köztársaság utca kereszteződése, teljes átépítéssel. 
  - Vitális utca és Alkotmány utca kereszteződése, teljes átépítéssel. 
  - Zrínyi utca és III. Béla utca garázssor bejárata teljes kiépítéssel. 
Bekerülési költség: 1.187.048,- Ft   
Megvalósítás: 2015. június- július  

- Zirc, Bakonybéli utca Malom - Kinizsi utcák közötti járdaszakasz aszfaltos felújítása 
Bekerülési költség: 1.695.302,- Ft   
Megvalósítás: 2016. november  

- Zirc, Alkotmány u. 8. Társasház bekötőjárda felújítása.   
Bekerülési költség: 611.243,- Ft  
Társasház hozzájárulása: 311.243,- Ft 
Megvalósítás: 2016. november  

- Zirc, Munkácsy – Békefi utca csatlakozásában beszakadt csapadékvíz átereszek cseréje 
Bekerülési költség: 749.708,- Ft   



Megvalósítás: 2016. június 

-  Zirc, Pipacs utca páratlan házszámú oldalának árkából a csapadékvíz elvezetés kiépítése 
Bekerülési költség: 674.484,- Ft   
Megvalósítás: 2016. június 

- Zirc, Hunfalvy Pál utca páros házszámú oldalának árkából a csapadékvíz elvezetés, áteresz 
építés 
Bekerülési költség: 1.210.191,- Ft   
Megvalósítás: 2016. augusztus 

- Zirc, Alkotmány – Bányász utca csapadékvíz elvezetési csomópont átépítése, kiburkolása 
Bekerülési költség: 922.401,- Ft   
Megvalósítás: 2016. június 

- Zirc, Malom u. 17-19. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezetése, rácsos folyóka 
beépítése 
Bekerülési költség: 2.373.654,- Ft   
Megvalósítás: 2016. szeptember 

- Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai „F” 
épületének konyha használati melegvíz ellátásra vonatkozó beruházás elvégzése 
Bekerülési költség: 2.990.262,- Ft   
Megvalósítás: 2016. június 

- Zirc, Malom árok és a 82-es számú közút csatlakozásában lévő árokszakasz és hordalékfogó 
felújítása 
Bekerülési költség: 3.264.278,- Ft   
Megvalósítás: 2016. szeptember - október 

- Zirc 1931/10 hrsz-ú ingatlan (cigánydombi játszótér) Kőrisfa és Szikla utca által határolt 
árokszakaszának és az Eötvös utca 1932/3 hrsz-ú ingatlan előtti, mindkét oldali 
árokszakaszának jókarba helyezése 
Bekerülési költség: 1.391.158,- Ft   
Megvalósítás: 2016. szeptember 

- Zirc, Vásártéri u. 6. szám és 1932/10 hrsz. alatti ingatlanon a zárt csapadékcsatorna kiépítése  
és a Vásártéri utca ezen szakaszának felújítása 
Bekerülési költség: 1.847.215,- Ft   
Megvalósítás: 2018. október 

- Zirc, Park utcában leszakadt áteresz előfej átépítése 
Bekerülési költség: 657.860,- Ft   
Megvalósítás: 2018. október 

- Zirc,Semmelweis utcában a 22. szám előtti szakaszon az útpadka karbantartási munkáinak 
elvégzése 
Bekerülési költség: 381.000 ,- Ft   
Megvalósítás: 2018. október 

3. 2019. évi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítási munkái (tervezett) 



- Zirc, Wathay utca Kinizsi u. és Malom u. csapadékvíz elvezetésének felújítása 
- Zirc, Malom utca és Kinizsi u. sarkán vízgyűjtő akna építése (amennyiben az áteresz 
feltárása lehetővé teszi) 
- Zirc, Vitális utca padkanyesés földelszállítással 
- Zirc, Árpád utca folyóka építés 
- Zirc, Erdész utca földárok kiásása és padkanyesés 
- Zirc, Thury Gy. utca és Kinizsi utca közti csapadékvíz árok helyreállítása 
- Zirc, Bercsényi utca Bányász utca kereszteződésénél vízelvezetés 

Bekerülési költség: 6.357.620 ,- Ft   
Megvalósítás várható időpontja: 2019. október - november  

4. Önkormányzati utak kátyúzása 

- 2015. évben 1000 m2 felületen 6.350.000,- Ft értékben 

- 2016. évben 1000 m2 felületen 3.898.916,- Ft értékben 

- 2017. évben 1500 m2 felületen 5.990.273,-Ft értékben 

- 2018. évben 1500 m2 felületen 7.854.315,- Ft értékben 

- 2019. évben 2700 m2 felületen 12.000.548,- Ft értékben 

5. Bakonykarszt Zrt. által végzett, önkormányzati vagyont gyarapító víziközmű 
rekonstrukciók 
 
Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer: 
- Zirc Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  a Bakonybéli út - városhatár közötti 
szakaszon (550 fm NA100 ac) 29.337.000,- Ft 
  
-Zirc Alkotmány utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a III. Béla utca - Üdülő utca szakaszon 
(200 fm NA80 ac) 10.414.000,- Ft 
 
- Zirc Zrínyi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (135 fm D90 KPE)   3.048.000,- Ft 
         
Zirc szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer: 
- Zirc Köztársaság utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (30 fm DN200 KG-PVC)    
5.715.000,- Ft 
 
- Zirc Alkotmány utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (90 fm NA300 és 110 fm NA200) 
15.367.000,- Ft  
  
- Zirc Tündérmajor szennyvízátemelő villamos   508.000,- Ft 
 
- Szivattyú felújítások   1.905.000,- Ft 
 
6. Elnyert, magvalósítás alatt lévő projektek 

- TOP-1.2.1-15: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen: Reguly múzeum fejlesztése, bővítése; 
szabadtéri színpad kialakítása; városközponti parkoló felújítása; lovas-kerékpáros túraútvonal 
kialakítása 



Elnyert támogatás, fejlesztés becsült bekerülési költsége: 418.507.450,- Ft 

- TOP-2.1.2-16: Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban: helyi termelői piac kialakítása, 
Rákóczi tér apátság előtti térrész fejlesztése  
Elnyert támogatás, fejlesztés becsült bekerülési költsége: 199.618.800,- Ft 

- TOP-3.1.1-15: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen: Zirc-Kardosrét kerékpárút, 
Buszpályaudvar kiszolgáló épület, Alkotmány utca közlekedésbiztonsági felújítása, 
gyalogátkelők létesítése a 82-es főúton, buszöblök létesítése, buszvárók telepítése, dinamikus 
utastájékoztató rendszer telepítése 
Elnyert támogatás, fejlesztés becsült bekerülési költsége: 497.749.561,- Ft 

 - TOP-3.2.1-15: A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése 
Elnyert támogatás, fejlesztés becsült bekerülési költsége: 133.212.210,- Ft 

- VP-6-7.2.1.-16 kódszámú pályázati támogatás – Zirc-Akli szennyvízkezelés:  
Projekt költsége: 146.467.412,- Ft 
Elnyert támogatás: 121.919.791,- Ft 

- Sportpark kivitelezése a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében 
1 db "C" típusú sportpark  telepítése a Cigánydombi játszótér területén.  

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (2019. év):  
Belterületi utak és járdák felújítása (Kossuth L. utcában Bakonybéli utcától a MOL- kútig., 
Köztársaság utca Rákóczi tértől Szociális Otthon bejáratig járda) 
Projekt költsége:  20.000.000,- Ft 
Elnyert támogatás:   15.000.000,- Ft 
Önkormányzati sajátforrás:   5.000.000,- Ft 

 
 

Az Aljegyző közreműködésével megvalósult képviselő-testületi munka 

Köztemetők: 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet – 
törvényi kötelezettségre tekintettel – a képviselő-testület minden év november hónapban 
tartandó munkaterv szerinti ülésén felülvizsgálatra került.  

 

Jelentősebb változások:  

A képviselő-testület  

a) 2016. november 17-i ülésén 2017. január 1. napjától  

     - a köztemetőkre vonatkozó díjak (sírhely megváltás, ravatalhasználati díj, általános 
igénybevételi díj, halotthűtés) mértékét 20-40 %-kal emelte arra tekintettel, hogy az 
akkor érvényben lévő díjak 2009. október 1. napjától voltak hatályban. 

 

Önkormányzati ingatlanokra vonatkozó döntések 



A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet, 
továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 
minden év november hónapban tartandó munkaterv szerinti ülésen felülvizsgálatra került. 

Az 1993-ban alkotott – többször módosított – önkormányzati rendeletet 2015. február 26-i 
ülésén hatályon kívül helyezte a képviselő-testület és új egységes szerkezetű Lakásrendeletet 
alkotott. 

Az Önkormányzatunk tulajdonában 39 db lakás van, 26 db társasházi és 13 db nem társasházi. 
A nem társasházi lakásokból 8 db lakás lakatlan, tekintettel arra, hogy a Rákóczi tér 11. 
épületben helyezkedik el. A Damjanich u. 1/b. szám alatti lakás – a 202/2017.(VIII.31.) 
határozattal – tartalék lakásnak lett kijelölve. Az Alkotmány u. 8. fsz. 2. szám alatti lakás 
bérlő kijelölése a 173/2019. (VI.27.) határozat alapján folyamatban van. 
 
A lakásállomány összetétele: 2 db félkomfortos, 26 db komfortos és 11 db összkomfortos 
lakás.  
A lakásbérleti jogviszony típusát tekintve 1 db szociális alapú, a többi piaci alapú. 
 
A lakásaink túlnyomó többsége felújításra szorul. 
 
2014. októbere óta 2 db félkomfortos társasházi lakás, 1 db komfortos társasházi lakás 
(tulajdonjog fenntartással) és 1 db összkomfortos nem társasházi lakóingatlan került 
képviselő-testületi döntést követően értékesítésre. 
 
2014. októbere óta 2 lakóingatlant (Reguly u. 3. és Petőfi S. u. 8.) vásárolt meg az 
Önkormányzat magánszemélytől, melyből a Petőfi S. u. 8. szám alatti ingatlan - képviselő-
testületi döntést - követően értékesítésre került. 
 
A fentieken kívül az Önkormányzat  
 
1.) megvásárolta 
a)  2016. októberében a Zirc 07/12 hrsz-ú, „kivett ipari park” művelési ágú, 4,4515 ha területű 

ingatlant, 
b)  2019. márciusában az Egészségház (Zirc, Kossuth L. u. 18.) tetőterének egy részét. 
 
2.) 2019. áprilisban – képviselő-testületi döntésnek megfelelően – a Zirc 0215/1 hrsz-ú 1 ha 
6963 m2 térmértékű, „szántó, rét, út” művelési ágú, 1.527 ezer forint értékű ingatlanját 
elcserélte a Zirc 0233/4, 0233/5, 0233/10 és 0233/11 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, összesen: 
2.985 ezer forint értékű ingatlanokra. 
 
3.) A Képviselő-testület 139/2016. (V.26.) határozata alapján értékesítésre hirdette meg 5 db 
lakótelkét, melyből 3 db értékesítésre került beépítési kötelezettséggel. 

 
 

 

 



 

 

 

 

A Pénzügyi Osztály közreműködésével megvalósult képviselő-testületi munka 

Önkormányzati gazdálkodás 

Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mely alapján finanszírozza 
és ellátja jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladataink ellátását 
nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért 
a Képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

Fentebb említett feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a 2013. 
január 1. napjától bevezetett feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú 
támogatással biztosítja figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire, az 
önkormányzat elvárható saját bevételének és tényleges saját bevételének szintjére, oly módon, 
hogy e rendszer folyamatosan biztosítja az önkormányzatok bevételi érdekeltségének 
fenntartását. 

Az esetleges veszteséges gazdálkodás következményei kizárólag a helyi önkormányzatot 
terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 

Tagadhatatlan, hogy a 2013. évi feladatfinanszírozás bevezetésével, a feladatstruktúra 
átalakításával javult az Önkormányzat finanszírozottsága.  

Az alábbi táblázat bemutatja a 2014. és 2019. évek közötti időszakban az Önkormányzat 
költségvetési főösszegeinek alakulását: 

Év Költségvetési főösszeg 
ezer forintban 

2014. 1.675.952 
2015. 1.657.758 
2016. 1.290.911 
2017. 1.138.234 
2018. 2.747.590 
2019. 2.572.395 

 

Intézménystruktúra 

Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott intézmények az alábbiak: 

 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
A Képviselő-testület 263/2012.(XI.29.) határozatában elfogadta Zirci Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására irányuló Megállapodást, továbbá 2012. december 17-i ülésén a 
277/2012. (XII.17.) határozatával jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 



Működési Szabályzatát. A Közös Önkormányzati Hivatal Zirc város, Borzavár és Lókút 
Községek tekintetében az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, valamint a polgármesteri, jegyzői, képviselő-
testületi feladat és hatáskörbe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat látja el. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal látja el továbbá a Zirci 
Járás Önkormányzati Társulás és a Zirc és Lókút Óvodatársulás működésével kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat is.  

 

 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 

 Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 

 Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 
Képviselő-testület 2016. december 17-i ülésén döntött a Zirci Önkormányzati Szolgáltató 
Központ alapításáról, mely alapítás a 258/2016.(XI.17.) határozatban öltött testet. Feladatköre 
a család- és gyermekjóléti központ, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, 
illetve az önkormányzati konyha intézményi formában történő továbbműködtetése. 
Gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a 
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosításáról. Az intézményi 
gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatokat Borzavár, Lókút, Olaszfalu és Porva községek 
tekintetében is ellátja. 

Alap- és középfokú oktatást érintő változások 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jei hatállyal a 037047 OM azonosítóval rendelkező Reguly 
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola – jelenlegi neve: Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint 
köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és 
kötelezettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. A működtetési 
feladatok Önkormányzatunkat terhelték 2016. december 31. napjáig.  

 „Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg 
Központ néven működött tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK 
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ lett. 

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot 
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi 
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által 2016. december 31-éig működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban 



meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és 
kötelezettségek a tankerületi központot illették meg 2017. január 1-jétől.  

Fentiekből adódóan a Képviselő-testület 284/2016.(XII.15.) számú határozatában jóváhagyta 
a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő III. Béla Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola ingatlanok és a feladatellátáshoz kötött ingóvagyon 
ingyenes – Veszprémi Tankerületi Központ részére történő – vagyonkezelésbe adásáról szóló 
Vagyonkezelési Szerződést. 

 

Óvodai nevelés  

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Intézményt a Zirc és Lókút Óvodatársulás tartja 
fenn. Fenntartó önkormányzatok Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi 
Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata. 

Szociális feladatellátás 

Az alábbiakban felsorolt feladatokról társulás útján, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás 
által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézménye által gondoskodik:  

 Házi segítségnyújtás 

 Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 

 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 

 Szociális étkeztetés 

 Időskorúak nappali intézményi ellátása 

 Támogató szolgáltatás 

 Közösségi alapellátások 

 Fejlesztő foglalkoztatás 
Önkormányzatunk a Zirci Járás Önkormányzati Társuláson keresztül gondoskodik továbbá a 
központi háziorvosi ügyeleti ellátásról, valamint a védőnői szolgáltatásról is. 

Bár a fentiekben részletezett óvodai neveléssel és szociális feladatellátással megbízott 
intézmények fenntartója közvetlenül nem az Önkormányzatunk, a feladat ellátással 
kapcsolatos állami támogatások Zirc költségvetésében jelennek meg. 

 

Létszámgazdálkodás 

Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott intézmények összevont költségvetési 
létszámkerete 2014-2019. évek közötti időszakban az alábbiak szerint alakultak: 

Év 
Költségvetési 
létszámkeret 

főben 

ebből: 
közfoglalkoztatotti 

létszámkeret 
főben 



2014. 101 10 
2015. 110 20 
2016. 115 25 
2017. 109 25 
2018. 104 20 
2019. 108 20 

 

A Zirc és Lókút Óvodatársulás és a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által ellátott 
feladatokhoz rendelt létszámkeretek 2014-2019. évek közötti időszakban az alábbiak szerint 
alakultak: 

 

                                                                          adatok főben 

Év 

Zirci 
Benedek 

Elek Óvoda 
és Bölcsőde 

Zirci Járás 
Szociális 

Szolgáltató 
Központ 

2014. 48 43 
2015. 49 43 
2016. 53 37 
2017. 52 27 
2018. 52 27 
2019. 53 26 

 

 

 

Likviditási helyzet 
 

Likviditási helyzetünk 2014. és 2018. évek közötti időszakban stabilnak volt mondható, 
ugyanakkor a 2015. évre felhalmozott tartalékaink összege 2016. év végére jelentősen 
leapadtak. A 2017. évi felhalmozási célú tartalékok előirányzatának ugrását a nyertes TOP 
pályázatok kapcsán igénybevett támogatási előlegek (1.349.051 ezer forint) összegei okozták. 
A felhalmozási célú tartalékok összegei teljes egészében felhasználási kötöttséggel terheltek. 
A tartalékok ezer forintban meghatározott előirányzatai vizsgált években az alábbiak szerint 
alakultak: 



 

Év Működési célú 
tartalék 

Felhalmozási célú 
tartalék 

2014. 53.757 123.398 
2015. 144.661 125.354 
2016. 59.591 170.097 
2017. 43.400 1.489.273 
2018. 19.677 1.359.105 

 

Önkormányzatunk a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében, valamint a bevételek 
beérkezéséből és kiadások teljesítéséből adódó időbeli különbségének áthidalására 
folyószámla-hitelkeretet igényelt. Ennek összege 2014. évben 35 millió forint, 2015. évben 30 
millió forint, 2016. és 2018. közötti években 50 millió forint, míg 2019. évben 100 millió 
forint. 

A 2013. évi részleges adósságkonszolidációt követően 2014. évben került sor a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban 
szabályozott adósságkonszolidáció megvalósítására.  

Akkor a 6/2014.(I.27.) számú határozatunkkal kinyilvánítottuk szándékunkat, miszerint 
igénybe kívánja venni önkormányzatunk a 2013. december 31. napján fennálló 
adósságállományunk – jogszabályban rögzített feltételek melletti - Magyar Állam általi 
átvállalását.  

2014. február 12. napig került sor a korábban jelzett adósságelemekkel kapcsolatosan a 2014. 
január 1- 2014. február 28. közötti időszakban felmerülő járulékok, kamatok összegeinek 
kimutatására, tekintettel arra, hogy az átvállalás napjáig felmerülő járulékos költségek is a 
konszolidáció részét képezték.  

Az adósságkonszolidáció adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

Hitel Deviz
anem 

Állomány 
2013. 

december 
31. 

2014. február 28. 
napjáig felmerülő 

költségek (kamatok, 
egyéb járulékok) 

Átvállalandó 
összeg 

mindösszesen 

Zirc Önkormányzati 
Kötvény CHF 702 037,46 632 702 669,46 

ÖKIF „A” hitelcél HUF 6 801 456 77 915 36 879 371 
ÖKIF „B” hitelcél HUF 2 029 870 7 624 2 037 494 
Közkincs HUF 7 316 744 26 163 7 342 907 
 

Az adósságkonszolidációt követően Önkormányzatunknak sem fejlesztési célú, sem pedig 
működési célú hitelállománya nem volt. 



Összességében megállapítható, hogy önkormányzatunk a 2014. és 2018. közötti időszakban 
fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett, kötelező feladatait megfelelő színvonalon 
látta el és az általa fenntartott intézményeket 100 %-ban le tudta finanszírozni. 

A „Zirc Városi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014-2018. közötti 
időszakban” és a „Zirc Városi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak %-os megoszlása 
2014-2018. közötti időszakban” című táblázatokban bemutatásra kerültek a 2014-2018. évek 
közötti időszak költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 
alakulása összegben és %-os formában. 

 

Vagyon alakulása 

Az Önkormányzat vagyoni helyzetét a vagyonmérleg mutatja. Az Önkormányzat 
mérlegfőösszege 2014. és 2018. közötti időszakban az alábbiak szerint alakult: 

Év Mérlegfőösszeg ezer 
forintban 

2014. 6.065.502 
2015. 7.884.844 
2016. 6.642.987 
2017. 7.641.022 
2018. 8.295.953 

 

Civil szervezetek, szerveződések támogatása 

Önkormányzatunk mindig nagy hangsúlyt fektetett a civil szervezetek, szerveződések 
támogatására. A támogatás egyrészt pénzben, másrészt természetben valósul meg. A pénzbeli 
támogatás nyújtása történhet pályázati úton, alpolgármesteri, képviselői, bizottsági tag 
tiszteletdíj lemondás eredményeképpen, illetve egyedi Képviselő-testületi döntéssel. 

Az alábbiakban évenkénti bontásban bemutatásra kerülnek a pénzben nyújtott támogatások 
évenkénti összegei: 

                                                                                                                          adatok ezer 
forintban 

Év Pénzbeli támogatás ebből: Civil 
Támogatási Alap 

2014. 4.692 1.500 
 

adatok ezer forintban 

Év Pénzbeli támogatás ebből: Civil 
Támogatási Alap 

2015. 6.936 2 873 
 



 
adatok ezer forintban 

Év Pénzbeli támogatás ebből: Civil 
Támogatási Alap 

2016. 4.943 2 873 
 

adatok ezer forintban 

Év Pénzbeli támogatás ebből: Civil 
Támogatási Alap 

2017. 6.626 2.850 
 

adatok ezer forintban 

Év Pénzbeli támogatás ebből: Civil 
Támogatási Alap 

2018. 5.995 3.000 
 

Az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíj lemondása nagymértékben 
segíti a helyi, vagy zirci érdekeltséggel bíró civil szervezetek, szerveződések működését, 
önkormányzati programok, rendezvények megvalósítását. A tiszteletdíj lemondás 
eredményeképpen 2017. és 2018. években 2 millió forintot meghaladó összeg kerülhetett 
átcsoportosításra. 

 

Helyi adók, átengedett központi adók 

Az önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása 
mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása, mely helyi sajátosságokhoz és igényekhez 
igazodó ellátása elengedhetetlenné teszi az önálló gazdálkodás feltételeinek megteremtését.  

Ennek egyik eszköze a helyi adók rendszere.  
A helyi adópolitika kialakítása során figyelemmel kell lenni az önkormányzat mindenkori 
költségvetési helyzete mellett a települési sajátosságokra, ugyanakkor a lakosság teherviselő 
képességére. 

Az Önkormányzat a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete - a 
magasabb rendű jogszabályokra tekintettel - minden év november hónapban tartandó 
munkaterv szerinti ülésén felülvizsgálatra került.  

Jelentősebb változások:  

A képviselő-testület  

a) a 2014. november 27-i ülésén 2015. január 1. napjától:  

- az állandó lakás céljára szolgáló építmények, a magánszemélyek tulajdonában lévő 
gépjárműtároló (amennyiben a gépjárműtároló nem üzleti célt szolgál) az adó mértéke 10 
%-kal (az adómértéke 280,- Ft/m2/év helyett 252,- Ft/m2/év összegre) csökkentette. 

- enyhítette a szociális kedvezmény szabályát, az alábbiak szerint: a szociális 
kedvezménynél nem minden gépjármű tulajdon vagy üzembetartói joga minősül 



vagyonnak, hanem csak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnak minősülő gépjármű 
tulajdonjogával vagy üzembentartói joga. 

b) a 2015. november 12-i ülésén 2016. január 1. napjától: 

      - a polgári védelmi szervezetbe beosztottak és a készenlétet ellátó önkormányzati és 
létesítményi tűzoltók részére építményadó kedvezményt vezetett be. 

c) a 2017. november 30-i ülésén 2018. január 1. napjától: 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján kiterjesztette az 
építményadó fizetési kötelezettséget településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozóra. 

d) a 2018. március 29-i ülésén 2018. április 1. napjától (az ASP szakrendszer kötelező 
bevezetésére tekintettel): 

- a telekadó adóalapját a korrigált forgalmi érték helyett a telek m2-ben számított területre 
módosította. 

e) a 2018. november 15-i ülésén 2019. január 1. napjától 

       - a telekadó adómértékét módosította a korábbi döntéséhez kapcsolódóan (a telekadó 
adómértékénél figyelembevételre került a telek infrastrukturális ellátottsága és a HÉSZ 
szerinti besorolása). 

 
A helyi adók és átengedett központi adóból (gépjárműadó) származó bevételek ezer forintban 
meghatározott alakulását az alábbi táblázat mutatja. Itt jegyezném meg, hogy a helyi 
adóhatóság által beszedett Gépjárműadó összegének csupán 40 %-a illeti meg 
önkormányzatunkat. 60 %-ot a központi költségvetés részére kell átutalni. 

 

Év 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Építményadó 94.850 89.300 93.146 88.749 86.434 
Magánszemélyek 
kommunális 
adója 

367 313 194 222 287 

Telekadó 1.241 987 1.338 1.043 836 
Idegenforgalmi 
adó 6.689 7.288 8.913 9.381 9.607 

Iparűzési adó 168.864 201.143 180.063 196.211 224.100 
      
Gépjárműadó 20.090 20.638 20.828 22.251 22.622 
 

Összefoglalva az Önkormányzat költségvetési helyzetét megállapíthatjuk, hogy az állami 
finanszírozás rendszerének megváltozása, a feladatstruktúra átalakítása, az 
adósságkonszolidáció pozitív hatással voltak az önkormányzat gazdálkodására. 
Önkormányzatunk soha nem bővelkedett szabadon felhasználható forrásokban, a költségvetés 



végrehajtása és az egyensúly biztosítása nagy fegyelmet követelt a korábbi ciklusok során és 
követel jelenleg is. A működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásáról 
sikeresen gondoskodtunk. Fejlesztéseink megvalósítása során törekedtünk pályázati források 
bevonására, a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztésére – ezen belül különösen 
az energiaracionalizálásra -, az épített környezet és a zöldterületek fejlesztésére, Zirc 
hírnevének öregbítésére, az itt élők elégedettségének növelése érdekében. 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Zirc, 2019. szeptember 13. 
 
 
 
         Ottó Péter 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
........ /2019. (IX. 19.) határozata 

 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2014-2019-es választási 
ciklusban folytatott munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 



Ülések
 száma

4
2

Nyílt ülés 2
Zárt ülés  - 

8
12
6

Nyílt ülés 9
Zárt ülés 3

30
12
7

Nyílt ülés 6
Zárt ülés 2

27
13
7

Nyílt ülés 8
Zárt ülés 1

29
12
7

Nyílt ülés 10
Zárt ülés 3

32
7
2

Nyílt ülés 11
Zárt ülés 2

22
148

új módosító
2014.októbertől 7  - 7
2015. 26 10 15
2016. 27 7 20
2017. 21 6 15
2018. 30 5 23
2019.szeptemberig 12 4 8
Összesen 123 32 88

Összesen

rendeletekből
RENDELETEK

 rendeletek 
összesen 

2019. 

Nyílt ülés
Zárt ülés

Rendkívüli

Összesen:

2018.

Nyílt ülés
Zárt ülés

Rendkívüli

Összesen:

2017.

Nyílt ülés
Zárt ülés

Rendkívüli

Összesen:

Összesen:

2014.
(10.hó -12. hó.)

2015.

Nyílt ülés
Zárt ülés

Rendkívüli

Nyílt ülés
Zárt ülés

Rendkívüli

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülései
2014. október – 2019. augusztus

2016.

Nyílt ülés
Zárt ülés

Rendkívüli

Összesen:

Alkotott határozatok
száma

60

Összesen:

1
26
 - 

1505
196

4

7

87
219

28

80

307

16
258

3

13
263
313

7

3

47

hatályon kívül helyező
 - 
1

 - 

27
1

22
225

ÜLÉSEK, HATÁROZATOK

 - 

2
 - 

152
4
36

6
300

302



Nyílt ülés Zárt ülés
 -  - 1 1
5  - 7 2
13 4 21 4
6 4 17 3
3  - 1 1
11 5 12 2
1  - 4 2
6 2 8  - 
1 1 8 2
3 1 7 2
4 1 5   - 

Varga Zita képviselő (2017.11.16-tól)
Vörös Kálmán képviselő

Ottó Péter polgármester
dr. Benczik Adrienn képviselő (2018. 03.19-ig)
dr. Horváth Sándor alpolgármester

Horváth László képviselő (2017.10.31-ig)

Mészáros József képviselő (2018.03.29-től)
Lingl Zoltán képviselő

dr. Kovács László képviselő

Nemes István képviselő

Nyílt ülés

Kasper Ágota képviselő

ÜLÉSEN NEM VETT RÉSZT ÖSZESEN: 
RendkívüliZárt ülés



Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés
Ülések száma 2 1 12 7 12 9 11 6 8 7 7 4
Határozatok száma: 13 3 42 16 99 27 123 14 99 34 92 9

Összesen nyílt ülések száma: 52
Összesen zárt ülések száma: 34
Összesen határozatok száma (nyílt ülés): 468
Összesen határozatok száma (zárt ülés): 103

Ülésen nem vett részt összesen:
Nyílt ülés Zárt ülés

Kasper Ágota 9 6
Lingl Zoltán 3 1
Dr. Benczik Ágnes Adrienn 1 1
Németh Gábor 3 3
Váradiné Tóth Mária 4 3
Dékány Árpád (2018.06. hó-) 3 2
Varga Zita (2018.04. hó-) 1

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Emberi Kapcsolatok Bizottságának ülései

2014. október – 2019. július

EKB 2014. (10. hó - 12. hó) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. júliusig



Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés
Ülések száma 2 1 10 3 11 5 11 4 10 2 6 0
Határozatok száma: 12 0 74 0 191 7 161 4 135 6 94 0

Összesen nyílt ülések száma: 50
Összesen zárt ülések száma: 15
Összesen határozatok száma (nyílt ülés): 667
Összesen határozatok száma (zárt ülés): 17

Ülésen nem vett részt összesen:
Nyílt ülés Zárt ülés

Ambrus Árpád 7 2
Boros Dénes 3 2
Kasper Ágota 19 5
Nemes István 1 0
Vörös Kálmán 1 0

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságának ülései

2014. október – 2019. július

GTKB 2014. (10. hó - 12. hó) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. júliusig



Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés
Ülések száma 2 2 11 3 11 5 11 3 10 3 6 1
Határozatok száma: 53 1 246 4 235 7 188 3 140 8 121 1

Összesen nyílt ülések száma: 51
Összesen zárt ülések száma: 17
Összesen határozatok száma (nyílt ülés): 983
Összesen határozatok száma (zárt ülés): 24

Ülésen nem vett részt összesen:
Nyílt ülés Zárt ülés

Lingl Zoltán - -
Dr. Kovács László 7 1
Horváth László (-2017.10. hó-ig) 2 -
Sztana Éva 5 1
Nagy Tamás 15 6
Varga Zita (2017.11. hó-2018.03. hó) - -
Mészáros József (2018.04. hó-) 9 1

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülései

2014. október – 2019. június

PEB 2014. (10. hó - 12. hó) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. júniusig



Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés Nyílt ülés Zárt ülés
Ülések száma 2 2 12 7 10 6 11 8 10 7 6 2
Határozatok száma: 54 1 266 9 247 10 216 13 186 14 103 2

Összesen nyílt ülések száma: 51
Összesen zárt ülések száma: 32
Összesen határozatok száma (nyílt ülés): 1072
Összesen határozatok száma (zárt ülés): 49

Ülésen nem vett részt összesen:
Nyílt ülés Zárt ülés

Horváth László (-2017.10. hó-ig) 1 1
Vörös Kálmán 7 5
Dr. Kovács László 5 3
Nemes István 4 2
Schmidla Edit 15 8
Hédl József 8 7
Németh István József 11 5
Varga Zita (2017.11.hó-tól) 1 -

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi és Érdekképvseielti Bizottság

2014. október – 2019. június

ÜÉkB 2014. (10. hó - 12. hó) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. júniusig



137 689 154 395 145 130 135 946 117 426 232 705 227 152 232 725 255 795 273 904
297 008 322 882 306 990 319 125 344 686 59 843 62 292 64 972 59 673 57 010
444 575 467 100 466 151 531 637 533 425 289 660 326 313 295 888 281 990 292 759
91 080 66 297 50 017 44 051 50 051 26 710 10664 5132 5 483 4 453

75 16 533 106 110 2 668 1 057 1 073 1 224 1 026 1 044
58 025 113 000 92 219 50 026 95 670 311 161 357 495 365 719 403 078 398 650

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1 028 452 1 140 207 1 060 613 1 080 895 1 143 926 921 136 984 989 965 660 1 007 045 1 027 820

26 667 25 8 671 41 212 420 770 353 423 119 40 787 32 155 36 354
235 060 37 690 30 531 13 194 104 367 52 390 278 095 32 163 43 558 207 424
800 788 630 831 362 1 363 534 186 562 11 405 9 124 13 690 53 837 3 110

261 522 4 508 3 144 985 0 0 0 0 0
126 105 140 607 164 616 167 797 1 438 514 0 0 0 0 0

1 188 881 809 675 208 688 1 588 881 1 730 848 834 148 710 338 86 640 129 550 246 888

2 606 1 903 243 300 223 1 749 250 0 250 250

14 851 20 332 24 907 21 099 21 390 0 19 705 24 328 20 146 20 280
0 0 0 0 0 224 150 0 0 0 0

2 234 790 1 972 117 1 294 451 2 691 175 2 896 387 1 981 183 1 715 282 1 076 628 1 156 991 1 295 238

IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások

III. Kölcsönök III. Kölcsönök

1.) Működési célú finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási kiadások
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen:

1.) Saját felhalmozási bevételek 1.) Beruházások
2.) Felhalmozási támogatások 2.) Felújítások
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék

II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés

5.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele 6.) Egyéb működési kiadások

7.) Általános működési tartalék
8.) Működési céltartalék

Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen:

Megnevezés 2017. évi 
teljesítés

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
teljesítés

2016. évi 
teljesítés

2018. évi 
teljesítés Megnevezés 2017. évi 

teljesítés

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2014. évi 
teljesítés

2018. évi 
teljesítés

I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek 1.) Személyi juttatások

2014. évi 
teljesítés

2015. évi 
teljesítés

2.) Közhatalmi bevételek 2.) Munkaadókat terhelő járulékok
3.) Működési támogatások 3.) Dologi kiadások

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 
ALAKULÁSA 2014-2018. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

adatok ezer forintban



6,16% 7,83% 11,21% 5,05% 4,05% 11,75% 13,24% 21,62% 22,11% 21,15%
13,29% 16,37% 23,72% 11,86% 11,90% 3,02% 3,63% 6,03% 5,16% 4,40%
19,89% 23,69% 36,01% 19,75% 18,42% 14,62% 19,02% 27,48% 24,37% 22,60%
4,08% 3,36% 3,86% 1,64% 1,73% 1,35% 0,62% 0,48% 0,47% 0,34%
0,00% 0,84% 0,01% 0,00% 0,09% 0,05% 0,06% 0,11% 0,09% 0,08%
2,60% 5,73% 7,12% 1,86% 3,30% 15,71% 20,84% 33,97% 34,84% 30,78%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46,02% 57,82% 81,94% 40,16% 39,49% 46,49% 57,42% 89,69% 87,04% 79,35%

1,19% 0,00% 0,67% 1,53% 0,01% 38,88% 24,67% 3,79% 2,78% 2,81%
10,52% 1,91% 2,36% 0,49% 3,60% 2,64% 16,21% 2,99% 3,76% 16,01%
35,83% 31,99% 0,03% 50,67% 6,44% 0,58% 0,53% 1,27% 4,65% 0,24%
0,01% 0,03% 0,35% 0,12% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,64% 7,13% 12,72% 6,24% 49,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

53,20% 41,06% 16,12% 59,04% 59,76% 42,10% 41,41% 8,05% 11,20% 19,06%

0,12% 0,10% 0,02% 0,01% 0,01% 0,09% 0,01% 0,00% 0,02% 0,02%

0,66% 1,03% 1,92% 0,78% 0,74% 0,00% 1,15% 2,26% 1,74% 1,57%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

2017. évi 
teljesítés

2018. évi 
teljesítés

I. Működési költségvetés
1.) Személyi juttatások

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 
%-OS MEGOSZLÁSA 2014-2018. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

4.) Általános felhalmozási tartalék
5.) Felhalmozási céltartalék

Felhalm. célú kiadások összesen:

III. Kölcsönök

IV. Finanszírozási kiadások

8.) Működési céltartalék

2014. évi 
teljesítés

2015. évi 
teljesítés

1.) Működési célú finanszírozási kiadások
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Működési célú kiadások összesen:

II. Felhalmozási költségvetés
1.) Beruházások
2.) Felújítások
3.) Egyéb felhalmozási kiadások

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

I. Működési célú bevételek
1.) Intézményi működési bevételek
2.) Közhatalmi bevételek
3.) Működési támogatások

6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele

Működési célú bevételek összesen:
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1. BEVEZETÉS 
 
 

1.1.  Előszó 
 

A Gazdasági Program a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 116. § előírásai alapján annak megfelelően készült el, azzal a szándék-
kal, hogy  helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a 
helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti 
és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó fel-
adatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A gazdasági program jelen választási ciklus idejére szól. 
 
Jelen gazdasági program a fő városfejlesztési irányokat, fejlesztési célkitűzéseket foglalja ösz-
sze, tehát a program összegző jellegű megalapozás a 2015-2019-es időszakra. 
 
A gazdasági program kiemelten összpontosít az önkormányzati feladatokra, szervezeti struk-
túrára és a pénzügyi lehetőségekre. 
 
A gazdasági program célkitűzései megvalósítása alatt a városvezetés kötelezi magát, hogy 
minden stratégiai jelentőségű lépésével kapcsolatban párbeszédet folytat az érintettekkel , és 
figyelembe veszi véleményüket. A párbeszédnek meg kell történnie, az élet minden szintjén  a 
legkülönbözőbb csoportokkal, formában és vonatkozásban. A kommunikáción keresztül veze-
tő, gazdasági program megvalósításával olyan lehetőségek tárulnak fel, amelyekkel Zirc vá-
rosa élhetőbbé válik. A város vonzóbbá válik mind a befektetők, mind pedig a turisták számá-
ra és aktívan hozzájárul a térség felemelkedéséhez és funkcióinak ellátásához. 
 

1.2.  Történeti áttekintés 
 
Zirc nevét az itt található ciszterci apátság tette ismertté. A monostort III. Béla alapította, az 
első szerzetesek a franciaországi Clairvaux-ból érkeztek a sűrű erdővel borított Bakonyba, a 
Cuha patak forrásvidékére. A templom és a monostor több évtizeden át épült, román stílus-
ban. Az alapító király halála után fia, Imre király is támogatta az építkezést, és oltárt alapított. 
Erről tanúskodik egy 1200 körül vésett kőtábla (felirata: In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti, amen. Hoc altere fundatum est per Aimerico rege Ungarino. „= Az Atya, Fiú és Szent-
lélek nevében Amen. Ezt az oltárt magyarországi Imre király alapította.”) melyet később a ba-
rokk apátsági templomban, a Szentháromság oltárnál helyeztek el. 1304-ig a települést Bako-
nyinak nevezték, de már 1200-tól Zirc néven is előfordul. A „Zirc” szó szláv eredetű, jelenté-
sére több magyarázat van: CRK – magányosan álló templom, SRC – szív (az apátság a Ba-
kony közepén, szívében áll), ZSIREC – jó makkoltatóhely. 
A középkori apátság jelentőségére utal, hogy a 13. században Zirc apátja kapta a legtöbb pá-
pai megbízást egyházi ügyekben az összes magyarországi ciszterci apátságok közül, de a ge-
nerális káptalan is gyakran felkérte más apátságok ügyeinek kivizsgálására. 
A falu kialakulására a pápai tizedjegyzékek utalnak: 1333-ban, 1334-ben és 1335-ben János 
nevű papját adóztatták. Ez azt jelenti, ha Zirc ekkor egyházas hely volt, temploma minden va-
lószínűség szerint legalább 12. századi volt. Egy 1422-ből fennmaradt oklevél pedig 40 zirci 
jobbágy nevét őrizte meg. A falu lakói magyarok és szlávok voltak. A szerzetesek és a világi 
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népesség erdőirtással, az irtás helyén földműveléssel és állattartással foglalkozott. Az állatte-
nyésztés, a bakonyi sertéstartás – a makkoltatás – jelentős megélhetési forrás volt. 
Az idézett adatoknál Zirc sokkal korábbi meglétéről tudósít a Képes Krónika I. András király 
halálának helyével kapcsolatban. Az 1060-ban Béla herceg lengyel és magyar seregei elől 
menekülő sebesült András királyt a mosoni kapunál elfogták „… és mivel a Bakony erdejé-
ben, Zirc nevű udvarházában gondatlanul tartották, meghalt. Szent Ányos hitvalló monostorá-
ban temették el, melyet ez a király alapított Tihanyban, a Balaton tavánál”. Ezek szerint Zir-
cen 1060-ban már királyi udvarház, curtis állott. Az 1943-ban és 1981-82-ben végzett ásatá-
sok leletei legkorábban egy XI. századi faoszlopokon nyugvó, kőfallal kerített templom, va-
lamint két lakóház létezését igazolták. 
A 14. század közepére megfogyatkozott az apátság szerzeteseinek létszáma, részint a kolduló 
rendek egyre növekvő népszerűsége miatt, amihez a század közepén az Európában pusztító 
pestisjárvány is hozzájárult. A középkori apátság és a falu elnéptelenedését mégis a török hó-
dítás okozta. Azzal, hogy Veszprémet 1552-ben elfoglalták, Zirc helyzete bizonytalanná vált. 
A falun keresztül ment a határ, így a középkori felbecsülhetetlen értékű monostor a senki 
földjére került, és rövid idő alatt csak a falai maradtak. A 150 éves török uralom alatt a terület 
újra erdős-bozótos környezetté vált, ahol csak a romok tanúskodtak az egykor lakott környe-
zetről. A ciszterciek és világi népesség művelete föld- és erdőbirtok világi és egyházi méltó-
ságok kezébe került, ami a törökök kiűzése után jelentős problémát okozott Zirc újraalapítá-
sában. 
A 17. század végén Zirc monostorának helyreállítását két külföldi apátság kezdeményezte: az 
ausztriai Lilienfeld, aki anyagiak híján a jogokat átadta a sziléziai Heinrichaunak. A 
heinrichaui szerzetesek Zircre való visszatelepedést először a rend pápai házából, majd 1726-
tól a zirci ideiglenes rendházból irányították. 1733-ban költözött át négy szerzetes az új apát-
ságba, mely akkor még csak egyszintes épület volt, a templomát 1752-ben Padányi Bíró Már-
ton, veszprémi püspök szentelte fel. II. József uralkodása alatt (1780-90) a zirci apátság a fel-
oszlatást elkerülte, mert Heinrichau 1742 óta porosz fennhatóság alá tartozott. 1750-ben szer-
zetesek száma elérte a tizenkettőt, ezért konventté szervezték Zircet. 1792-ben a 29 szerzetes-
ből már 12 magyar származású. 1810-ben a porosz kormány feloszlatta a heinrichaui apátsá-
got, I. Ferenc Dréta Antalt kinevezte zirci apáttá. Zirc a magyarországi ciszterciek központja 
lett. Ő és utódja, Villax Ferdinánd építkezéseinek eredményeként jött létre a mai klasszicista 
stílusú apátság, amely ma is meghatározza Zirc arculatát. 
A szerzetesekkel együtt telepesek is érkeztek a Bakonyba. Az apátság a közel 4000 ha szántó-
ból, erdőből, legelőből az első fázisban 28, később 12 jobbágytelket juttatott a Zircre költözött 
római katolikus német családoknak. Ezt a tényt híven tükrözi a bécsi katonai térképészek által 
1766-ban készített térkép. A térképen jól láthatók az 1732-1752 között épült barokk templom, 
a kolostor és a barokk major körvonalai, a mai Kossuth Lajos u. (akkor Fő u.), a Reguly-ház 
környezete. Ekkor még a mai 20 ha-os Arborétum helye is parcellázott volt. 
Zirc népessége a 18. század végén nem haladta meg az 1300 főt.  
 
Az 1848-as szabadságharc bukása után Zirc járási székhely közigazgatási státuszt kapott, és 
ettől kezdve megyei és országos szinten is a régió gazdasági és szellemi központjának ismer-
ték el. A ciszterci rend és a világi népesség gazdálkodásában meghatározó volt az erdők gon-
dozása, az irtások helyén a földművelés és az állattenyésztés. Kiegészítő ipari tevékenység 
volt a tégla- és cserépégetés, a mész- és faszénégetés, a fafeldolgozás. A XIX. században Zir-
cen országosan is ismert iparosság élt: kőműves, ácsok, cserepesek, kőfaragók, asztalosok, 
bognárok és más szakmabeliek. A 19-20. század fordulójára a település lakossága meghaladta 
a 2500 főt. Természetes vonzáskörzetében 40 ezer ember élt. 1900-ban felépült az Erzsébet 
Kórház, amely az egész régió intézménye lett. Ugyanebben az időszakban készült el a zirci 
fiúiskola, leányiskola és óvoda épülete is. A 20. század első évtizedeiben tapasztalható polgá-
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rosodási folyamat következményeként megalakult egyletek, körök szorgalmazták a közösségi 
művelődés feltételeinek megteremtését. Megépült a Katolikus Legényegylet székháza, helyet 
teremtettek a zirci Gazdakörnek, az iparosok egyesületeinek és más közösségeknek. A 20. 
század első felében közel 20 egyesület működött a járási székhely Zircen. A mozgalmas tár-
sadalmi életnek jelentős hatása volt az egész régióra. Az egyházi és a világi vezetés együtt-
működésével, irányításával kialakult viszonylag békés társadalmi élet a II. világháború befe-
jezéséig tartott. 1945 után az iskolák és egyéb közösségi intézmények államosításával, az 
egyesületek és a ciszterci rend működésének betiltásával az alig fél évszázad alatt kialakult 
mezővárosi élet szétesett. Az apátsági birtokot kiosztották, 1950-től, a szerzetesek kilakoltatá-
sa után a kolostor épületét az új társadalmi rendszer járási szervei foglalták el. A 65 ezer köte-
tes apátsági könyvtár maradt csak meg az eredeti helyén, ami később az Országos Széchenyi 
Könyvtár kezelésébe került. 
 
Zirc több mint 800 éves történetében az utóbbi 45-50 esztendő nem nagy idő, a település éle-
tében mégis nagy változásokat hozott. A város lélekszáma közel két és félszeresére nőtt. A 
népesség gyarapodása kikényszerítette az egészségügy, a kereskedelem és az oktatás feltétele-
inek fejlesztését. 
 

1.3.  Földrajzi elhelyezkedés, természeti környezet, demográfiai adatok 
 
1.3.1. Zirc földrajzi elhelyezkedése, adottságai 
 
Zirc város a Bakony hegység központi részén, a Zirci-medencében helyezkedik el. A Zirci-
medencét - Zirc várost - északról a Sestra-hegy (Szesztra-nővérek), észak-nyugatról a Pintér-
hegy, dél-nyugatról a Három-hegy szegélyezi, bizonyos védelmet nyújtva az uralkodó szelek-
től. A keleti irányú nyitottságot a 20 hektáros Arborétum töri meg. A Magas-Bakony tájegy-
ség, amelyen Zirc város és vonzáskörzete elterül, éghajlata hegyvidéki jellegű. Az évi közép-
hőmérséklet 9 oC, január -3 oC, július +20 oC. Az átlagos évi csapadék 800 mm. A Magyaror-
szág más vidékeihez viszonyítva sok csapadék ellenére sem gazdag a vidék felszíni vizekben. 
A dolomit- és mészkőhegyek elnyelik a csapadék jelentős részét. Az elnyelt csapadék kisebb 
hányada a hegység peremén karsztforrásként jut újra a felszínre. A Magas-Bakony folyóvizei 
csak ereknek, csermelyeknek patakoknak nevezhetők. Évszakonként váltakozó vízhozamuk a 
csapadék függvénye. A Zircen keresztülfolyó Cuha-patak a Zirci-medence forrásaiból táplál-
kozik, Vinye közelében folyik bele a Porvai-medence forrásainak vizeit összegyűjtő Hódosér. 
A Cuha  szláv eredetű szó, jelentése száraz. Találó a patak neve, ui. medre a kevés csapadékú 
nyári hónapokban szinte teljesen kiszárad. 
 
   A város észak-dél, nyugat-kelet irányban autóbuszjáratokkal az ország bármely részéből 
könnyen megközelíthető. A Győr-Zirc-Veszprémet összekötő 1896-ban épült vasútvonal még 
mindig jó szolgálatot tesz elsősorban a téli és a nyári évszakokban a Magas-Bakonyba túrázni 
vágyó csoportoknak. A településen átvezető utak  – a 82 számú fő közlekedési út Győr-Zirc-
Veszprém vonatkozásban, a Pápa-Bakonybél-Zirc-Budapest – segítségével a kistérség, a me-
gye vagy az ország bármely részéről Zirc  könnyen megközelíthető személygépkocsival vagy 
autóbusszal. 

1.4. Demográfiai adatok 
 
Zirc területe 3719 hektár, ebből  436 hektár  belterület és  3 283 hektár külterület. 
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1.4.1. Népesség  
 
Sajnos Zirc Város lakónépessége az elmúlt években folyamatosan csökkent. A folyamatot az 
alábbi összehasonlítás szemlélteti: 
 
 Év     Lakónépesség 
 

1870 2.444 
1880     2.350 

 1890     2.622 
 1900     2.811 
 1930     3.168 
 1949     3.668 
 1960     5.427 
 1970     5.935 
 1980     6.807  
 1990     7.437 
 2001     7.467 
 2006     7.260 
 2007     7.159 
 2008     7.116 
 2009     7.116 

2010 7.110 
2011 7.082 
2012 7.092 
2013 7.052 
2014 7.026 

 
Demográfiai összetétel 2014 január 1-jei állapot szerint:  
 
Korcsoportok  0-14 év   15-18 év  19-62 év 63-89 év   90év felett  Összesen 
Nők    423           125          2.270  769                23                       3.610 
Férfiak   455           137          2.268  549              7                       3.416  
Összesen  878           262          4.538 1.318  30                      7.026 
 
 
1.4.2. Infrastruktúra 
 
Úthálózat 
Önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózat hossza 37 km 
Önkormányzati kiépített járda hossza   18 km 
 
Lakásállomány, belterületi közmű-ellátottság 2013 
Lakás állomány      2.733 
2013. évben épített lakások száma           5 
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma  2.708 
Közüzemi csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma 2.148 
Gázzal fűtött lakások száma     1.809 
Távbeszélő fővonalak száma     1.173 
Kábel-televíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2.188 



 8 

 
1.4.3. Munkanélküliség alakulása 
 
Relatív mutató (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási 
korú népesség %-ában): 
      2007  2011                    2014 
  Zirc   5,32 %  7,10 %               3,185% 
  Veszprém Megye 6,25 %  9,11 %               4,343% 
  Országos  7,50 %           11,20 %    6,078%  
 
1.4.4. Vállalkozások 
 
2013. évben regisztrált vállalkozások száma   991  
ebből:  kft       174  
 bt         86  
 önálló vállalkozás                714 
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma  415  
Vendégéjszakák száma     21.173 
Vendéglátó helyek száma     26 db 
 
1.4.5. Kultúra ( 2014. évben) 
 
Települési könyvtárak száma     2 db 
ebből:  önkormányzat által fenntartott   1 db 
            könyvtár egységeinek száma    38.067 db 
 beiratkozott olvasók száma    1.207 fő 
ebből: Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal 
 Műemlékkönyvtár     1 db 
 könyvtár egységeinek száma    65.000 db  
  segédkönyvtár     2.300 db 
 látogatók száma     14.882 fő 

kutató-olvasószolgálat    25 alkalom 
 
Önkormányzat által fenntartott múzeumok száma  1 db 
 Látogatók száma     4.161 fő 
 
Látogatók száma: 
 Magyar természettudományi Múzeum 
            Bakonyi Természettudományi Múzeuma  26.402 fő 
 Agrárműszaki Műemlékek Gyűjteménye  500-1000  fő 
 Zirci Ciszterci Rend Apátság és Arborétum  41.119 fő 
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2. ZIRC VÁROS GAZDASÁGI HELYZETÉT ALAPVETŐEN  
BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK 

 

2.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 
 
A gazdasági program irányvonalát a 2014-2020-as költségvetési időszak Európai Uniós forrás 
felhasználása fogja meghatározni. A 7 éves időszak kiemelt, uniós szinten meghatározott célja 
a területi kohézió érvényesítése, a területi különbségek csökkentése. A következő időszak for-
ráselosztási mechanizmusától függetlenül fontos, hogy a területi felzárkózást szolgáló beavat-
kozások időben feltárásra kerüljenek. Az Európai Unió új költségvetési ciklusa során fontos 
szerepet kapnak a területi fejlődést, az európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturá-
lis Alapok, valamint a Kohéziós Alap és a Vidékfejlesztési és Halászati Alap. A jelzett forrá-
sok tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti szinten ké-
szülő stratégiai fejlesztési dokumentumok és az azokkal párhuzamosan készülő megyei terü-
letfejlesztési koncepciók alapozták meg. 
 
A kormány a területi és települési tervezésben is meghatározó fejlesztési irányokat a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 koncepcióban rögzíti.  
 

2.2. A kormány fejlesztési irányai, megyei koncepció 
 
2.2.1 A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy 
hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelölt ki.  

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,  
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,  
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme,  
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.  

 
Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek megha-
tározásra. A célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi 
és helyi szereplőknek szólnak, így a város számára is kirajzolják azokat a fejlesztési súlypon-
tokat, amelyekre a középtávú fejlesztési feladatok épülhetnek.  
A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok az alábbiak:  

a) versenyképes, innovatív gazdaság,  
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,  
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,  
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  
e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  
f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,  
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme.  

 
2.2.2. Veszprém megyére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányok szerepelnek a NEMZETI 
FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban: 
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a) a közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as 
főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása,  

b) a helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 
perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése,  

c) a megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos 
kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése,  

d) az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékeny-
ségek környezetterhelésének minimalizálása,  

e) a megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése,  
f) a megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolá-

sa, fenntartható hasznosítása, megismertetése,  
g) a karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása 

és a Balaton táji, természeti védelmének növelése,  
h) a balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatá-

nak a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása,  
i) a városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és peri-

fériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében,  
j) a megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.  

 
2.2.3. A területi tervezés hierarchikus rendet alkot, a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. Törvény két területi tervezési szintet határoz meg, az országos valamint 
a megyei szintet. Ezért a városi fejlesztési irányok meghatározója e két szint fejlesztési doku-
mentuma.  
Veszprém megye közgyűlése által elfogadott területfejlesztési koncepció szerint a megye jö-
vőképe: vonzó, élhető és versenyképes térség.  
A jövőkép elérését szolgáló átfogó célok 2020-ig:  

a) a gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gaz-
daságfejlesztés,  

b) a lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése,  
c) a térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, város-

térségek összehangolt fejlesztése.  
 
Az átfogó célok megvalósulását szolgáló stratégiai célok 2020-ig:  

a) gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gaz-
daságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás 
bővítésével,  

b) a térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a 
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal,  

c) vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének 
fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása  

d) egészséges társadalom megteremtése,  
e) kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása,  
f) közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása,  
g) természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható 

használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme,  
h) térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenn-

tartható térszerkezet kialakítása,  
i) a városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése,   
j) a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése. 
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2.2.4. Veszprém Megye Területfejlesztési programja, Stratégiai program által Zirc járás tekin-
tetében meghatározott fejlesztési célok:  
 
Zirc járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve meg-
állítása, másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség 
specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. 
 
A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is össz-
hangban lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív forrásfinanszírozása 
az ágazati operatív programok és a megyei TOP források terhére történik. 
 
2.2.4.1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Zircen illetve vá-
rostérség vidéki térségeiben 
Beavatkozási területek: 

a) Zirc térségi szerepének erősítése, az ezt szolgáló beavatkozások és projektek támoga-
tása, 

b) az autógyártáshoz kapcsolódó beszállítói vállalkozások beindításának, későbbi bővü-
lésének támogatása, 

c) az erdőgazdálkodáshoz és a faiparhoz (és a kapcsolódó gépiparhoz) tartozó vállalko-
zások fejlesztése, új vállalkozások létrejöttét segítő program megvalósítása, 

d) együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 
összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a 
térség turisztikai fejlesztéseiben, 

e) tematikus utak kialakításának támogatása, 
f) a vallási turizmushoz, a bakancsos, a lovas, a vadász és a horgász turizmushoz kapcso-

lódó vállalkozások támogatása, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése, 
g) helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online 

megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése, 
h) alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások támogatása, 
i) a háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgaz-

dasági termékek helyben történő feldolgozásának támogatása, 
j) a fiatal gazdák támogatása, 
k) önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével. 

 
2.2.4.2. A sajátos területi – természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciá-
lok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 
Beavatkozási területek: 

a) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (az erdő, részben pedig a 
mezőgazdasági területek adta potenciálokkal való hosszú távon és fenntartható gaz-
dálkodás, valamint a bauxit és a barnaszén hasznosítását szolgáló kutatások és fejlesz-
tések és beavatkozások támogatása), 

b) a fenntartható vadgazdálkodáshoz kapcsolódó beavatkozások támogatása, 
c) Zirc és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása, 
d) energiahatékonyság támogatása, az energiafüggőség csökkentése, alternatív lehetősé-

gek támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására. 
 
2.2.4.3. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztése 
Beavatkozási területek: 
Térségi mobilitás biztosítása 
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a) a térség és a város elérhetőségét, a térségközponti szerep erősítését, a foglalkoztatás 
bővítését valamint a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési 
hálózat fejlesztés, 

b) környezetbarát közlekedési eszközök használata, kerékpárutak létesítése és hálózattá 
szervezésük, majd csatlakoztatásuk az országos hálózathoz, 

c) intelligens közlekedési rendszerek támogatása, 
d) forgalombiztonság növelése, 
e) vasúti közlekedés helyi szinten megvalósítható szolgáltatásbővítő fejlesztése. 

 
2.2.4.4. A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 
Beavatkozási területek: 

a) a városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek 
minőségét fejlesztő beavatkozások támogatása, 

b) a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása, 
c) az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten, 
d) a közoktatási infrastruktúra fejlesztése, iskolaközpont Zircen, 
e) a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése, 

f) a városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása. 
 
2.2.5. A fejlesztési célok megvalósításhoz az alábbi, az Európai Bizottság által eddig elfoga-
dott operatív programok nyújtanak támogatást: 
 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- élelmiszer és/vagy alapvető támogatást 
biztosító operatív program (RSZTOP)  
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 
Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) 
 
Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott, még jóvá nem hagyott további operatív prog-
ramok:  
Vidékfejlesztési Program (VP),  
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP),  
Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 
 
Míg az ágazati operatív programok keretében felhasználható források a prioritási célokhoz 
rendelt keretösszegekből történő forráselosztást jelent, addig TOP keretében felhasználható 
forrás megyei szintre lebontva a megye által felhasználható forráskeret prioritásonkénti bon-
tásban jelenik meg. A forráskeret felhasználásához a megyei önkormányzat feladata az integ-
rált területi programot (ITP) megalkotása a megye területére.  
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3. ZIRC VÁROS GAZDASÁGI HELYZETE ÉS VÁRHATÓ 
VÁLTOZÁSOK 
 
 

3.1. A vagyoni helyzet 
 

Az Önkormányzat 2014. évi mérleg főösszege 6 065 502 e forint volt. E főösszegből a nem-
zeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 5 773 223 e forintot tettek ki. Ez közel 512 millió 
forinttal több, mint 2011. évben. A pénzeszközök állománya 2014. év végén 230 136 e forint.  
A kötelezettségek összállománya 2011. év végén 876 418 e forint volt. Ugyanezen érték 
2014. év végére 50 382 e forint. A csökkenés jelentős, mely legfőbb oka az Önkormányzat 
fejlesztési hitelekből, kötvénykibocsátásból és folyószámla-hitelből összetevődő adósságál-
lományának „lenullázódása”.  
Önkormányzatunk 2011. évben három, az Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési hitelprog-
ram keretében felvett fejlesztési hitellel rendelkezett. E hitelek pályázati forrásból megvalósu-
ló fejlesztések önrészének biztosítása érdekében kerültek felvételre, úgy mint belterületi útfel-
újítás, csatorna beruházás, közművelődési intézmény fejlesztése. Az Önkormányzat 2008. ja-
nuár 31. napján 1 983 000 CHF összegű kötvényt bocsájtott ki. A Képviselő-testület szigorú 
feltételeket támasztott magának, tekintettel arra, hogy kizárólag fejlesztési célokra volt fel-
használható a kibocsátásból származó forrás. E feltételt a Képviselő-testület maradéktalanul 
betartotta.  
A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében folyószámla-hitelkerettel rendelkezett az 
Önkormányzat. Ennek összege az elmúlt években 50 millió forintról 30 millió forintra csök-
kent.  
Az Önkormányzat az adósságállománnyal kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettségeinek 
minden esetben, határidőben eleget tett.  
2013. évben megvalósult az Önkormányzatunkat érintő „elsőkörös” adósságkonszolidáció, 
mely részleges volt. A 2012. december 31-én fennálló adósságállományunk 50 %-át érintette. 
2014. év első negyedévében megtörtént a teljes adósságkonszolidáció, mely eredményekép-
pen az Önkormányzat 100 %-ban megszabadult az adósságállományától. Ennek jelentősége 
óriási, tekintettel arra, hogy a korábbi évekhez képest évi 35 millió forintot meghaladó adós-
ságszolgálat az önkormányzati költségvetésben maradt.  
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése Érték (e forintban) 
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem ter-
helhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 3 775 066 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 829 562 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesít-
hető és megterhelhető) 216 596 

 

A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását az Önkormányzat vagyonrendelete részlete-
zi. Az Önkormányzat célja, hogy a fentiekben feltüntetett vagyonelemek értéke nőjön, a va-
gyont ne élje fel, és ne adja el az önkormányzat.  
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Az Önkormányzat a vagyoni helyzet alakulásának tekintetében fontosnak tartja a tőkeerősség 
folyamatos javítását. 

3.2. A pénzügyi - költségvetési helyzet 
 

3.2.1. Bevételek 
Zirc Város 2011-2014. években megközelítőleg 8,4 milliárd forinttal gazdálkodott. A város 
költségvetésében meghatározó jelentőséggel bírnak egyrészt a működési és felhalmozási tá-
mogatások (állami támogatások), a közhatalmi bevételek (helyi adók és átengedett központi 
adók), valamint az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök (OEP bevétel).  

Az alábbi táblázat a 2011-2014. közötti időszak költségvetési bevételek alakulását mutatja be. 
 

Megnevezés 2011. 
év 

2012. 
év 

2013. 
év 

2014. 
év 

I. Működési célú bevételek         
1.) Intézményi működési bevételek 151 506 108 502 122 902 140 751 
2.) Közhatalmi bevételek 288 169 473 012 331 567 297 008 
3.) Működési támogatások 538 914 412 586 404 971 444 575 
4.) Működési célú támogatásértékű be-
vételek 635 633 290 652 100 863 91 080 
5.) Működési célra átvett pénzeszközök 9 301 435 2 721 75 
6.) Előző évi működési pénzmaradvány 
igénybevétele 34 799 23 153 16 659 59 258 

          
          

Működési célú bevételek összesen: 1 658 
322 

1 308 
340 979 683 1 032 

747 
II. Felhalmozási célú bevételek         
1.) Saját felhalmozási bevételek 18 911 15 886 106 23 605 
2.) Felhalmozási támogatások 0 26 735 44 515 235 060 
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű 
bevételek 508 975 539 765 413 811 800 788 
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszkö-
zök 0 2 131 7 142 261 
5.) Előző évi felhalmozási pénzmarad-
vány igénybevétele 266 370 259 277 130 836 124 872 

Felhalm. célú bevételek összesen: 794 256 843 794 596 410 1 184 
586 

III. Kölcsönök 1 079 2 499 770 2 606 
          

IV. Finanszírozási bevételek         
1.) Működési célú finanszírozási bevéte-
lek 5 111 0 0 14 851 
2.) Felhalmozási célú finanszírozási be-
vételek 0 0 0 0 

BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 458 
768 

2 154 
633 

1 576 
863 

2 234 
790 

 
Az önkormányzatok állam általi finanszírozása jelentősen megváltozott 2013. január 1-jétől. 
A normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás, mely keretén belül az Országgyű-
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lés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott 
közszolgáltatási szintnek megfelelően támogatást biztosít. Figyelembe veszi a takarékos gaz-
dálkodásra, az önkormányzat jogszabályokon alapuló elvárható saját bevételére és az önkor-
mányzat tényleges saját bevételére vonatkozó követelményeket és tényeket. 

3.2.2. Kiadások 
Az alábbi táblázat a 2011-2014. közötti időszak költségvetési kiadások alakulását mutatja be. 

adatok ezer forintban 

Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

I. Működési költségvetés         

1.) Személyi juttatások 765 810 623 128 244 532 232 705 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 197 887 164 249 59 037 59 843 

3.) Dologi kiadások 444 336 355 502 258 405 289 885 

4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 44 847 43 882 35 160 26 710 

5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 004 922 948 1 057 

6.) Egyéb működési kiadások 82 990 106 210 187 728 312 660 

7.) Általános működési tartalék 0 0 0 0 

8.) Működési céltartalék 0 0 0 0 

Működési célú kiadások összesen: 1 536 874 1 293 893 785 810 922 860 

II. Felhalmozási költségvetés         

1.) Beruházások 653 145 591 189 441 236 770 353 

2.) Felújítások 18 232 16 377 78 037 52 390 

3.) Egyéb felhalmozási kiadások 13 831 26 263 7 404 11 430 

4.) Általános felhalmozási tartalék 0 0 0 0 

5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 

Felhalm. célú kiadások összesen: 685 208 633 829 526 677 834 173 

III. Kölcsönök 25 50 0 0 

          

IV. Finanszírozási kiadások         

1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 13 415 31 410 0 
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadá-
sok 35 750 35 296 71 512 224 150 

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 257 857 1 976 483 1 415 409 1 981 183 

Működési kiadások aránya: 68,07 % 65,47 % 55,52 % 46,58 % 

Felhalmozási kiadások aránya: 30,35 % 32,07 % 37,21 % 42,26 % 

Finanszírozási kiadások aránya: 1,58 % 2,46 % 7,27 % 11,16 % 

Önkormányzat által fenntartott költségve-
tési intézmények száma: 7 7 1,2 3 3,4 3 

1 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2012. május 1. napjával állami fenntartásba került. 
2 A Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény 2012. szeptember 1. napjával jogutódlással - Békefi Antal 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Intézménybe való beolvadással - megszűnt. Az Intézmény 
új neve: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és STÚDIÓ KB. 
3 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint közne-
velési intézménnyel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át. 
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4 Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Intézményt a Zirc és Lókút Óvodatársulás tartja fenn 2013. július 1. 
napjától 

 
A 3.2.1. és 3.2.2. pontokban bemutatott értékek magyarázata rendkívül összetett, tekintettel 
arra, hogy az Önkormányzat életében a 2011. és 2014. év közötti időszakban jelentős mértékű 
feladatátrendeződés történt, mely nagymértékben érintette az önkormányzat intézményi és 
feladatellátási struktúráját.  Ezekről röviden:  

 A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. tör-
vény rendelkezéseinek figyelembe vételével szükségessé vált Zirc Városi Erzsébet Kór-
ház-Rendelőintézet 2012. május 1. napjával állami fenntartásba történő átadása.  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 
2013. január 1-jei hatállyal a 037047 OM azonosítóval rendelkező Reguly Antal Általá-
nos Iskola és Előkészítő Szakiskola (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint köz-
nevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötele-
zettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. Az intézmény költség-
vetése 2013. január 1. napjától nem épült be az Önkormányzat költségvetésébe. A fenn-
tartáshoz szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ javára ingyenes használati jog került alapításra. 

 Az óvodai nevelés biztosítása 2013. június 30. napjáig a Zirc és Környéke Közoktatási 
Óvodatársulás keretén belül történt. A Társulás 2013. június 30. nappal megszűnt. Az 
óvodai nevelés biztosításához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásai alapján új társulás került alakításra.  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak 
értelmében 2013. január 1. napjától Önkormányzatunk gondoskodik a III. Béla Gimná-
zium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményének mű-
ködtetéséről.  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151. §-ában rögzítetteknek megfelelően bővült Önkormányzatunk feladat ellátási köte-
lezettsége a gyermekek étkeztetése tekintetében. E kibővült feladat ellátása érdekében 
2013. május 10. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és 
működtetett Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegységeként mű-
ködő konyhát és éttermet Önkormányzatunk működteti. A feladat ellátásához szükséges 
ingatlan és ingó vagyonelemeket használatba vettük.  

 
Az elmúlt két esztendő bebizonyította, hogy a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával 
külső finanszírozási bevételek bevonása nélkül is megteremthető a költségvetési biztonság és 
egyensúly.  
Az önkormányzati feladatellátás rendszerének átalakulása - korábbiakban egy egységként ke-
zelt feladat (lsd. közoktatás) szakmai és működtetési „ágakra” való szétválása – költségvetési 
és pénzügyi szempontból is számos kényes helyzetet teremt, kezelése nagy odafigyelést igé-
nyel.  
Önkormányzatunknak a továbbiakban is törekednie kell a saját bevételek növelésére, a szabad 
kapacitások kihasználására, a feladatellátás hatékonyságának javítására. Lehetőség szerint 
csökkenteni kell a működési költségek szintjét, ügyelve azonban a kötelező feladatok megfe-
lelő színvonalon történő ellátására.  
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A Képviselő-testületnek az előző évek gyakorlatát követve olyan intézkedéseket kell meg-
hoznia, amelyek érzékelhető módon mérséklik a működési kiadásokat. A fejlesztések tekinte-
tében a működési megtakarításokat eredményező pályázati forráslehetőségek maximális ki-
használására kell önkormányzatunknak törekednie. Ez hosszabb távon lehetőséget teremthet - 
a bevételek szintjét állandónak tekintve - olyan tartalék képzésére, mely alapot képezhet egy-
részt a vagyon állagának megóvására, karbantartására, másrészt Pályázati Alap képzésére.  
 

3.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
 

3.3.1.  Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 
adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésé-
nek. 

 
3.3.2. Nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzelések-
kel, célkitűzésekkel összhangba hozva kell kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta 
előnyöket, azaz a feladatokat olyan formában, illetve olyan feltételekkel kell megolda-
ni, hogy az lehetőséget biztosítson a legkedvezőbb központi finanszírozás realizálásá-
ra. 

 
3.3.3. Át kell tekinteni az önkormányzat meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításá-
nak módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. 
Javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesle-
ges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére).  

 
3.3.4. Törekedni kell arra, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzéseket 
lehetőség szerint - további hitelfelvétel nélkül -, minél több pályázati forrás bevonásá-
val, valamint saját források fejlesztési oldalra történő átcsoportosításával valósítsa 
meg, ügyelve a működés biztonságára.  
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3.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések 
 
3.4.1. „Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező for-
rás, és a  lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című projekt megvalósítására a 
„Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén” (KEOP-
2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003) 
 A beruházás 
  - megkezdésének időpontja: 2013. július 30. 
  - várható befejezési időpont: 2015. május 31. 
  
 A beruházás tervezett kiadásai és forrásai: 
  bekerülési költség: 1.382.946.800 Ft 
  EU támogatás:       1.382.946.800 Ft 
 
Zirc Városi Önkormányzat 2012. október 5-én aláírt Támogatási Szerződés szerint 
1.382.946.800 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a települési szilárd hulladék lerakó, 
mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetésének megvalósításá-
ra.  
A zirci települési szilárd hulladék lerakó 1960-tól 1996-ig üzemelt, 5 település települési szi-
lárd hulladéka került ide beszállításra. A lerakó egy volt homokbánya területén alakult ki oly 
módon, hogy a területen először illegális hulladéklerakás folyt, majd a bánya hulladéklerakó-
ként került kijelölésre. Az ezt követő időszakban az Önkormányzat által szervezett módon ke-
rült sor a hulladék lerakására, zárt kerítés hiánya miatt egyéni lerakási tevékenységre is volt 
lehetőség.  
A projekt célkitűzései: 
- a felszín alatti víz szennyezettségének csökkentése a szennyezett terület kármentesítésével, 
beavatkozás elvégzésével, a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően, az ott rögzített, 
megfelelő kármentesítési célértékekre, 
- a szennyező forrásból származó bevezetés megszüntetése hulladéktest felszámolásával / lo-
kalizációjával 
A lerakó jellemzői a következők szerint foglalhatók össze: 
- Elhelyezkedése: Zirc város belterületén  
- Hulladéklerakó területe: 23.456 m2 
- Hulladékmennyiség: 152.590 m3  
- Közvetetten érintett lakosság: 7082 fő 
Kedvezményezett: Zirc Városi Önkormányzat 
Közreműködő Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 
Projekt azonosító száma: KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 
Kivitelező: Bácska-STR 2013 Zirc Konzorcium 
Vezető tag: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) 
Tag: STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (INFOPARK D. Épület)) 
Kivitelezés ideje: 2013.07.30-2015.05.01. 
 
 
3.4.2. Reguly Antal Általános Iskola F épületének komplex energetikai felújítására 
(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327) 
 A beruházás 
  - megkezdésének időpontja: 2014. december 29. 
  - várható befejezési időpont: 2015. május 31. 
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 A beruházás tervezett kiadásai és forrásai: 
  bekerülési költség: 171,52 millió  Ft 
  EU támogatás:       145,79 millió Ft 
  önrész:          25,73 millió Ft 
 
 
Zirc Városi Önkormányzat 145,79 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást 
nyert el 2014-ben a Reguly Antal Általános Iskola F épületének komplex energetikai felújítá-
sára, megújuló energiaforrást hasznosító napelemes és napkollektoros rendszerekre. Az 1981-
ben épült, kétemeletes lapos tetős épület az elmúlt 3 évtized alatt jelentős felújításon nem esett 
át, az akkori kornak megfelelő technológia mára korszerűtlenné, energetikai szempontból al-
kalmatlanná vált, így az épület korszerűsítése vált szükségessé. 
   
Zircen a növekvő gyermeklétszám okán 1981-ben épült meg az új, akkori technológiák szerint 
korszerűnek mondható iskolai épület: háromszintes, lapos tetős kialakítása, tágas belső terei, 
tornaterme tették lehetővé a bővülő, gyarapodó iskolai osztályok elhelyezését.  
 
Az elmúlt időszak során az épületben csak az állagmegóvó karbantartások elvégzése történt 
meg, komplex fejlesztés nem valósult meg az építése óta. A folyamatosan növekvő energia-
árak hatására az épület megfelelő üzemeltetése igen komoly költséget ért el, így mindenkép-
pen szükségessé vált az energetikai szempontokat figyelembe vevő korszerűsítése. 
 
A 2013-ban meghirdetett, közintézmények épületenergetikai fejlesztéseit támogató pályázati 
felhíváson Zirc Városi Önkormányzat sikerrel pályázott, és 145,79 millió Ft támogatást nyert 
el a több mint 171 millió Ft összköltségű beruházás megvalósításához.  
 
A kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljáráson nyertes, veszprémi székhelyű 
Min-Tech Kft. a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítését és a beruházás elvégzését 
119 250 000 Ft díjért végzi. A kivitelezés keretében az alábbi projektelemek valósulnak meg: 
- nyílászárók cseréje 
- külső hőszigetelés 
- lapos tető szigetelés 
- fűtési rendszer korszerűsítése 
- világítás korszerűsítése 
- napelemes rendszer villamos energia termelésre 
- napkollektoros rendszer a tornaterem vizesblokkjának használati melegvíz termelésére. 
 
A kivitelezés még 2014-ben megkezdődött, és tervek szerint 2015 tavaszán átadásra kerül a 
megújult iskolaépület. A projekt célja, hogy csökkenjen az épület üzemeltetéséhez szükséges 
hőmennyiség, ezáltal a CO2-kibocsátás is, valamint az energia megtakarítással párhuzamosan 
a fenntartási költségek is mérséklődjenek azzal együtt, hogy az épület komfortosabb, az okta-
tási szempontoknak legjobban megfelelő legyen. 
 
3.4.3. Állandó kiállítás előkészítése a Reguly Antal Múzeumban (9/2014. EMMI rendelet 
szerinti támogatás) 
A pályázatban igényelt 31,5 millió Ft támogatás helyett jelentősen csökkentett, 3 millió Ft tá-
mogatást kaptunk, így az eredetileg tervezett műszaki tartalmat (az udvari szárny épületrész 
fennmaradó építész munkái illetve teljes berendezése) jelentősen csökkenteni kellett. A Mú-
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zeum igazgatójával illetve a tervező Pannonterv-Veszprém Kft-vel folytatott egyeztetések 
alapján – a támogatási szerződéssel összhangban – a műszaki tartalom akként változik, hogy 
az udvari szárny tetőtéri lépcsőházat követő kettő helyisége valósul meg teljes egészében, a 
többi helyiségben a közfoglalkoztatottak közreműködésével a burkolatok bontása részben 
megtörtént, illetve meg fog történni. 
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4. A GAZDASÁGI PROGRAM 

4.1. A településfejlesztési politika 
 
Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az ön-
kormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt növekedjen. Az új beruházások megva-
lósításánál azonban csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, 
programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
 

 4.1.1. Céljaink meghatározásánál figyelembe vett alapvető szempontok:  
 

4.1.1.1.Az önkormányzatok által ellátandó magasabb rendű jogszabályokban meghatáro-
zott kötelező önkormányzati feladatok magas színvonalú ellátása, az ahhoz szük-
séges fejlesztések előkészítése és megvalósítása. Kötelező közszolgáltatásként kell 
gondoskodniuk a települési önkormányzatoknak pl.: az egészséges ivóvíz biztosí-
tásáról, az óvodai nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvi-
lágításról, a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról, a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogainak érvényesüléséről, a települési könyvtári ellátásról, a hulladék-
kezelési közszolgáltatásról. 

4.1.1.2.Az önkormányzat képviselő-testülete által az elmúlt évtizedekben felvállalt nem 
kötelező, de a város térségközponti szerepköréből adódó, szolgáltató jellegét erősí-
tő feladatok ésszerű és teljesíthető kereteken belüli megtartása és fejlesztése, a vá-
ros és térségének valós igényeire épülő új feladatok ellátása. Pl.:A sportoláshoz 
szükséges terek (Sportpálya, tornatermek), a közművelődési terek (művelődési 
ház, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház), helyben elérhető szol-
gáltatások (bölcsődei ellátás, saját intézményi konyha, Tourinform iroda, helyi te-
levízió). 

4.1.1.3. Ha feladatokról, célokról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg a megvalósí-
tásukhoz szükséges forrásokról sem. A folyamatban lévő fejlesztésekhez szüksé-
ges forrással az azok megvalósítására elnyert pályázatok támogatásával rendelke-
zik az önkormányzat. Több olyan fejlesztési célt fogalmaztunk meg, amelyekre 
több esetben kész tervekkel rendelkezünk, a megvalósításhoz szükséges forrás 
azonban önerőből nem, csak a később megjelenő pályázatok támogatásával bizto-
sítható. Ezen tervezett fejlesztések megvalósulása, jelenti a pályázatoktól való füg-
gőség okán a legnagyobb bizonytalanságot a programunkban. Több saját erőből fi-
nanszírozható, esetenként csak nagyobb odafigyelést és közösségi aktivitást igény-
lő tervünk megvalósítása a város apró részletekben rejlő fejlesztését, otthonosabbá 
tételét célozza. 

 

4.1.2. Pályázati források függvényében, esetleg azok támogatása nélkül saját for-
rásból megvalósítható, fontosnak tartott fejlesztések 
 

4.1.2.1. A felszíni csapadékvíz elevezetése problémájának megoldása az egyre gyakrab-
ban előforduló szélsőséges időjárási körülmények miatt az ország legtöbb települé-
sének egyik legfontosabb feladatává vált. A zirci csapadékvíz elvezető rendszer 
hossza közel 40 km, amelynek ütemezett átfogó rekonstrukciójára van szükség, 
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ami csak külső források bevonásával valósítható meg. Saját forrásból kell azonban 
biztosítani az árkok átereszek folyamatos karbantartását, tisztítását.  

4.1.2.2 Az önkormányzati intézményi infrastruktúra az általános iskola és gimnázium ese-
tében a legrosszabb állapotú. A fejlesztések megvalósítására  részben tervekkel 
rendelkezünk, amelyek nemcsak a kifejezetten oktatási infrastruktúra fejlesztést 
támogató pályázatokhoz használhatóak fel, de a kisebb léptékű, az energiahaté-
konyságot javító, nyílászáró cserét, homlokzat felújítással kombinált utólagos hő-
szigetelést, fűtéskorszerűsítést, stb. támogató pályázatokhoz is. 

4.1.2.3. Folytatni kell a város útjainak és járdáinak - első sorban - pályázati támogatással 
megvalósuló felújítását. Útjaink esetében prioritást kell, hogy élvezzenek a leg-
rosszabb állapotú utcák és a  Kukorica-földi utcák. Járdáink általános állapota ta-
lán még rosszabb, itt a hangsúlyt a nagyobb gyalogos forgalmat lebonyolító város-
központból induló szakaszok felújítására kell helyezni. A Deák Ferenc utca állami 
tulajdonban lévő járdájának önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményeztük, a 
belátható időn belüli felújíthatóság érdekében. 

                  Pályázati lehetőség esetén az Alkotmány utcát, a Reguly Antal Szakképző Iskola 
és Kollégiumot az új autóbusz-pályaudvarral összekötő tervezett kerékpárút meg-
valósítása, ill. ehhez kapcsolódóan a szakképző iskola tanműhelyének megközelí-
tését megkönnyítő és Kardosrét városrész elérhetőségét javító kerékpárút megter-
veztetése.   

4.1.2.4. Megfelelő pályázati támogatással folytatható a Békefi Antal Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház és Stúdió KB ütemezett fejlesztése.  

4.1.2.5. A temetőlátogatók komfort érzetének javítását szolgáló infrastrukturális fejlesztés. 
4.1.2.6. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Ön-

kormányzati Társulással együttműködve  hulladékudvar rendszerének létrehozása, 
a házaknál történő szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása. 

4.1.2.7. A városban élő kisgyermekes családok részéről egyre nagyobb és jogos igény mu-
tatkozik a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmas szabadtéri területek kialakításá-
ra.  

4.1.2.8. A Kukorica-földi területek helyi járati közlekedésbe való bekapcsolásával köny-
nyebbé vált az ezen a részen lakók városközpontba jutása. A helyi járati útvonal 
módosításával az Egészségház megközelíthetőségét is biztosítani kell az ehhez 
szükséges fejlesztések megvalósításával. A nagyobb forgalmat bonyolító helyi és 
helyközi autóbuszmegállókban (Bakonybéli u., Deák F. u., Köztársaság u.) egysé-
ges arculatú, Zircre jellemző buszváró építményekkel javítható az utazók komfort 
érzete. 

4.1.2.9. Az új autóbusz-pályaudvar továbbfejlesztése pályázati lehetőségek függvényében 
az üzemeltető volán társasággal együtt elkészíttetett tervek alapján.  

4.1.2.10.  A városunkba érkezők útba igazítását, tájékozódását segítő táblarendszer meg-
valósítása. 

4.1.2.11. Zirc honlapjának megújítása szükséges. 
4.1.2.12. Zirc Város Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása. 

4.1.3. Fejlesztési forrást jellemzően nem igénylő kezdeményezések 
 

4.1.3.1. A települések jólétét a középkorban a feudum azaz a föld, az ipari forradalmat kö-
vetően az ipari termelés volumene, jelenleg a szolgáltatói szektor fejlettsége, a jö-
vőben pedig az informatikai sztrádán mindenki számára elérhető tudás mértéke 
fogja meghatározni. A város jövőjében kitörési pontot az oktatási intézményeink 
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megőrzésén túlmutató, a felsőoktatás területén történő térnyerés és a kutatás-
fejlesztéshez kapcsolódó beruházások jelenthetnek. 

4.1.3.2. A felsőoktatási intézményekben végző fiatalok közül sokan a tanulmányaik el-
végzését követően nem térnek vissza szülővárosunkba, hanem az ország több lehe-
tőséget biztosító nagyobb városaiban telepednek le. Az önkormányzat közülük 
több százat részesített középiskolai ill. felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjban. 
Kezdeményezzük az öregdiák találkozókhoz hasonlóan, az ösztöndíjas diákok ta-
lálkozóinak rendszeres megrendezését. A találkozók célja, hogy a fiatalok ne csak 
családjaik, szeretteik meglátogatására térjenek haza, de tudják azt is, hogy a város 
számít rájuk, tudásukra, világlátásukra, pályájuk során kialakuló kapcsolataikra, 
amelyeket a város aktuális problémáinak megoldásában akár segítségül is tudnak 
felajánlani.  

4.1.3.3. A kormányzati elképzelésekkel összhangban, amely a helyi termékek és termelők 
piacra jutását segíti, erősíteni kell a „Helyi Termelők és Fogyasztók” piacának lét-
rehozásával. 

4.1.3.4. A helyi fuvarozókkal együttműködve megoldást kell találni a nehézgépjárművek 
egy telephelyen történő őrzött éjszakai tárolására. 

4.1.3.5. A város által üzemeltetett 16 személyes közösségi autóbusz a hétköznapokon is-
kolabusz feladatot lát el, a le nem kötött időszakokban önköltségi áron az intézmé-
nyek, civil és sportszervezetek rendelkezésére áll, amellyel az önkormányzat tá-
mogatást nyújt ezen szervezetek szállítási igényeinek megvalósításához. 

4.1.3.6. Helyi identitás és kohézió erősítése. A lakosság identitásának erősítése, ezáltal a 
térség népességmegtartó képességének növelése. 
A helyi értékek feltérképezése, értéktárak összeállítása, hozzáférhetővé tétele. Er-
re alapozottan lehetséges a helyi hagyományőrzés erősítése, az ezzel foglalkozó 
civil szervezetek ösztönzése.  
A kulturális, gasztronómiai rendezvénysorozat szervezése, mely elsődlegesen a 
helyi lakosságnak mutatja be a helyi értékeket, ösztönzi őket a helyi termékek fo-
gyasztására, használatára. Ehhez kapcsolódóan különböző marketing akciók szer-
vezhetőek. 

 

4.2. Fejlesztési elképzelések 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő fejlesztési 
elképzeléseket határozza meg:  

4.2.1. Gazdaságfejlesztés 
 

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a 
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 
juttatják az Önkormányzatot. 

 
4.2.1.1.  A helyi ipari területekkel, Ipari Parkkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

a) javítani kell a helyi iparterületek adottságait, hangsúlyt kell helyezni az  infrastruktúra, 
a megközelíthetőség, a parkolási lehetőség, stb. fejlesztésére,  

b) ipari Park szolgáltatásfejlesztés, 
c) az ipari tevékenységre alkalmas, Ipari Parkkal szomszédos területeket be kell vonni az 

Ipari Parkba,   
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d) népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet (marketing). 
 
4.2.1.2. Helyi potenciálra alapozott gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása: 

I./ Helyi termékek Zircen 
a) helyi termékek előállításához szükséges infrastruktúra kialakítása (termelők számára 

használható, élelmiszer egészségügyi szabványoknak megfelelő műhelyek), 
b) helyi termékek előkészítése a közétkeztetésben való felhasználásra, élelmiszerlánc-

szervezés, 
c) helyi termék bolt,  
d) helyi termék piac infrastruktúra kialakítása. 
 
II./ Ásványvíz palackozás 

Az ivóvízkúthoz kapcsolódva kialakítandó egy palackozó csarnok, és a palackozáshoz 
szükséges gépsor, valamint ezzel párhuzamosan a piacra jutás feltételeinek biztosítása. 

 
4.2.1.3. A vállalkozások támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

a) A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében ki kell 
egészíteni és aktualizálni kell a városi telephely, vállalkozás és termék katasztert,  
b) Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi 
vállalkozásoknak. 

 

4.2.2. Turizmus fejlesztés 
 

A turizmus a település meghatározó gazdasági ágazata, melynek minőségorientált fejlesz-
tése a város egyik legfontosabb kitörési pontja. A város és közvetlen környéke a belföldi 
turizmus egyik mérvadó hazai célpontja. A városon áthaladó közlekedési pályák révén 
komoly szerep jut a tranzitturizmusnak is, melynek egy napos átutazói potenciális több 
napos tartózkodókat jelentenek. Fontos szempont a turisztikai kínálat minőségi szélesítése 
és elmélyítése. A városban realizált, 2,3 éjszakás átlagos tartózkodási időt a tranzitforga-
lom csökkenésével és a több napos itt tartózkodás lehetőségét biztosító programokkal nö-
velni kell, valamint biztosítani kell az itt tartózkodás feltételeit (szálláshely). Zircnek rend-
kívül jó adottságai vannak a turizmus érdemi fejlesztésére vonatkozóan. Rendelkezik a 
legtöbb aktív turisztikai terméktípussal (gyalogtúrák, kerékpározás, lovaglás, horgászat, 
vadászat, golf), egészségturizmusban hasznosítható stressz mentes, tiszta, harmonikus 
környezettel, örökségturizmusban hasznosítható termékelemek szinte teljes tárházával, az 
ökoturizmusban rejlő jó adottságokkal, a családokat, gyermekeket és ifjúságot megcélzó 
kínálati elemek bevezetésének lehetőségével egyaránt. 
 
Idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
a) Rákóczi tér, valamint a déli városba bevezető szakasz rekonstrukciójának elvégzésével 

a város imázsának javítása,  
b) egyedi örökségi objektumok felújításának folytatása, környezeteinek rendezése, 
c) vasút turisztikai célú fejlesztésének előmozdítása,  
d) helyi, és térségi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezet működtetése. 

Szorosabb együttműködés kialakítása a partnerekkel, és a térség más településeivel, 
e) a Pintér-hegyi Parkerdő szolgáltatás-kínálatának javítása, így rossz állagú táblák cseré-

je, bányászati bemutató felújítása és fejlesztése, tanösvény nyomvonalának jelzéssel 
való ellátása, jelzett letérő kialakítása a Fiatalító-forráshoz, 
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f) Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújításának folytatásával, szál-
láshely-szolgáltatás kialakításával, valamint az Agrárműszaki Gyűjtemény könnyeb-
ben megközelíthető, városközponti elhelyezésével integrált turisztikai szolgáltatáskí-
nálat bevezetése, 

g) interaktív, tematikus úthálózat fejlesztése, monitoringja: új egyedi élményt nyújtó, a 
vendéget a város életébe aktívan bekapcsoló, több napos tartózkodást lehetővé tevő 
termékcsomagok fejlesztése. A termékcsomagok kialakítását tematikus rendszerbe 
foglalva a Magas-Bakony egész területére ki kell terjeszteni, 

h) kezdeményezni kell ún. „városkapuk” kialakítását: Veszprém felől a kakas-hegyi kő-
keresztnél üdvözlőtábla, parkolóhely, pihenőhely kialakítása, Győr felől a Csalogány 
Étterem előtt pihenőhely, térképes üdvözlőtábla telepítése. Ugyancsak térképes üdvöz-
lőtábla és pihenőhely kialakítása javasolt a nyugati kaput jelentő Akli városrészben, 

i) fontos feladat a szolgáltató, szállásadói, vendéglátói kínálat és kapacitás minőségori-
entált fejlesztése, 

j) a lakóingatlanok tulajdonosai körében el kell végezni a kihasználatlan kapacitások 
felmérését, a fizetővendég szolgálat esetleges megszervezése céljából, 

k) helyi termékek kínálatának erősítésével a helyi vállalkozók piaci szereplésének előse-
gítése, a városról kialakult kép javítása, 

l) a települési információs táblarendszer formai és tartalmi megújítása, 
m) Zirc művészetoktatási és szakképző intézményeinek bevonása az imázsjavító intézke-

désekbe: fotópályázat, művészeti pályázatok kiírása, rendezése, stb., 
n) több napos tartózkodásra lehetőséget biztosító rendezvények kínálati fejlesztése, 
o) meg kell vizsgálni a legújabb turisztikai trendekben való részvétel lehetőségeit: meg 

kell határozni az egészségturizmusban rejlő igényeket és lehetőségeket, szolgáltatók-
kal ez ügyben együttműködést kell kezdeményezni, 

p) horgászturizmus, lovasturizmus és vadászturizmus fejlesztése, 
q) kerékpárút-hálózat fejlesztése, ami kettős célt, turisztikai és egyben hivatásforgalmú 

közlekedést is szolgálja (településen belüli, Kardosrét városrészt bekapcsoló, valamint 
Győr Balaton Eurovelo kerékpárút),  

r) tanuszoda komplex fejlesztése, mely magában foglalja az energetikai célú fejlesztést 
és a szolgáltatásbővítést, kiegészülve szabadtéri funkciókkal, 

s) Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának 
hosszú távú elhelyezésének megoldásában közreműködés, együttműködve a Zirci 
Apátsággal, 

t) tematikus turisztikai útvonalak kialakítása, csatlakozás az ilyen jellegű térségi/ orszá-
gos turisztikai projektekhez, 

u) komplett színpadtechnika beszerzése, beleértve a színpadot, hang- és fénytechnikát. A 
projekt térségi együttműködéssel is megvalósítható. 

 

4.2.3. Oktatás infrastrukturális feltételeinek javítása 
 

a) Sportcsarnok építésére két helyszín látszik alkalmasnak 
aa) a Szakképző iskola meglévő tornacsarnokát már tervezésekor úgy készítettük elő, 
hogy több ütemben bővíthető legyen, ezáltal benne egy szabvány méretű sportpálya, va-
lamint lelátók elhelyezhetőek legyenek,  
ab) további lehetőség az iskola vagy gimnázium önkormányzati tulajdonú telkén történő 
megépítés, így az oktatásban részt vevők nagy része is kényelmesen használni tudja,  
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b) Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri torna-
csarnok felújítása, 

c) iskolaközpont kialakítása, a vonatkozó jogszabályi háttérhez igazodóan, a meglévő 
épületállomány felújításával, bővítésével, 

d) a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében tornaszoba kialakítás az épületben kony-
hai-raktár részén, 

e) intézmények környezetének fejlesztése (udvarrendezés, parkosítás, térvilágítás stb.). 
 

4.2.4. Önkormányzati intézmények és szolgáltatások fejlesztése 
 

a) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,  
b) megújuló energiára alapozottan közösségi távfűtőmű kialakítása, 
c) önkormányzati intézmények akadálymentesítése, 
d) egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, 
e) a Járási Hivatalnak is helyt adó Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületének bőví-

tése magastető építésével, tetőtér beépítésével, 
f) Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési ház és Stúdió KB épületének bővítése. 

 

4.2.5. Infrastruktúra fejlesztése 
 
Az infrastrukturális fejlesztések a település komfortjának emelését, környezetvédelmi elvárá-
soknak történő megfelelés igényét, környezetünk biztonságát, a kor műszaki és technikai 
színvonalának elérését célozzák. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel el-
ért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési 
igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja: 

a) az elavult vízvezetékek folyamatos cseréjét, kiemelten a felújítandó utak által érintett 
területeken, 

b) a kiépített szennyvízcsatorna-hálózatra minden ingatlant rá kell kötni,  
c) Akli városrészben szennyvíz elvezetésére és kezelésére irányuló beruházás megvalósí-

tását, 
d) kiemelt feladatként a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítését, karbantartását, fel-

újítását,  
e) Zirc útjai és járdái szilárd burkolatának felújításának folytatását,  
f) Tündérmajor városrészt a városközponttal, Kukoricaföld településrészen keresztül 

összekötő út kiépítésének előkészítését, 
g) a közvilágítási rendszer korszerűsítését,  
h) a modern kor követelményeihez igazodó, folyamatos informatikai fejlesztést, a város 

központi részén szabad wifi hozzáférés biztosítását,   
i)    távhő-vezetékek korszerűsítését, 
j) közterületi és intézményi térfelügyeleti rendszer kialakítását, 
k) a 82-es számú főút Zircet elkerülő szakaszának megvalósítását célzó projektben köz-

reműködés. 
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4.3. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019 évekre az alábbi feladatokat és 
célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 

4.3.1. Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 
 

4.3.1.1. Az Önkormányzat a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a 
helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vál-
lalkozókat. 

 
4.3.1.2. Fejlesztésekkel segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező 

feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetősé-
get teremtsen.  

 
4.3.1.3. Az Önkormányzat az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket 

biztosít azon vállalkozások számára, akik az Ipari Parkban új beruházások meg-
valósításával új munkahelyeket teremtenek. 

 
4.3.1.4. Az Önkormányzat fel kívánja mérni az ingázó munkavállalók és a munkanélküli-

ek szakképzettségét annak érdekében, hogy a helyi adottságokhoz igazodó, a 
rendelkezésre álló humán erőforrással kielégíthető vállalkozások letelepedését 
segítse elő. 

 
4.3.1.5. Az Önkormányzat rendszeresen együttműködik a munkaügyi központtal, folya-

matosan tájékozódik a munkaerőpiac helyzetéről. 
 
4.3.1.5. Az önkormányzati feladatok hatékony ellátásához szükséges kapacitások az fel-

adatok által meghatározott igényhez igazítása. 

4.3.2. Közfoglalkoztatás 
 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, 
hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, 
mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásá-
val) tud elláttatni közcélú feladatokat.  
 

4.3.2.1. A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat meg-
vizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, és kihasználja a köz-
munkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 

4.3.2.2.  A kulturális közfoglalkoztatási program foglalkoztatási lehetőségeinek kihaszná-
lása. A program célja a jelentős értékkel bíró közfeladatot ellátó szervezetek 
szakmai támogatása,  

4.3.3. Egyszerűsített foglalkoztatás  
 
Az Önkormányzat népszerűsíti az egyszerűsített foglalkoztatást. A turisztikai idénymunka (pl. 
idegenvezetői tevékenység, utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység, stb.) és az al-
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kalmi munka (pl. kaszálás, belvízelvezető csatornák tisztítása, hó-eltakarítás, síkosság-
mentesítés, stb.) esetén megvizsgálja az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségét. 

  4.3.4. A településrendezési terv  
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/A. § (2) 
bekezdés alapján a város középtávú fejlesztési dokumentuma a településfejlesztési stratégia. 
Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismereté-
ben meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását 
egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és 
nyomon követését. 
 
A Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján, a Belügyminisztérium által kiválasz-
tott és biztosított regionális szakértői csoport közreműködésével Zirc Város kidolgozza integ-
rált településfejlesztési stratégiáját (továbbiakban: ITS). Az ITS várható elfogadása ez év 
szeptemberig kell, hogy megtörténjen, a dokumentum ennek megfelelően csak ez év június-
ban áll majd rendelkezésünkre. A dokumentum elkészítésénél a korábban ismertetett területi 
tervezési dokumentumokat figyelembe kell venni, annál is inkább, mert az ITS lehet alapja a 
2014-2020 Európai Uniós költésvetési időszakban lehívható pályázati forrásokból megvalósí-
tandó fejlesztési beruházásoknak.  
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 45. § (1) bekezdés alapján a jelenleg hatályban lévő tele-
pülésrendezési tervek változatlan tartalommal 2018. december 31-ig alkalmazhatóak. Módosí-
tásuk csak ez év végéig történő elfogadással lehetséges. A rendelkezésben foglaltakat figye-
lembe véve, az ITS elkészítését követően el kell indítani a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatát.  

4.3.5. Felkészülés a pályázatokra 
 
A 2014-2020 programozási időszak előkészítésében az önkormányzat aktívan részt vett.  

A pályázatok benyújthatósága érdekében fontos, hogy a reálisan megvalósítható és várhatóan 
támogatható projektek esetében tervdokumentációval rendelkezzünk.  
Fontos továbbá a pályázati rendszer komplex feltételrendszerének való megfelelés, a megfele-
lő szakemberek bevonásával. 
 
 

4.4. Az adópolitika célkitűzései  
 
Zirc Városi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazá-
sát, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van 
a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakí-
tani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat 
biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 
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4.4.1.  Az Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben, legkésőbb a költségvetési év no-
vember hónapjának rendes ülésén megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevétel-
szerzési lehetőségeket.  

 
4.4.2. Az Önkormányzat adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a 

rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények 
és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező ne-
gatív hatásokat.  

 
4.4.3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezeten-

dő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról.  
 
4.4.4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete csak olyan adórendeletet fogad el, amely:  

a) a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent;  
b) nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként;  
c) nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva.  

 
4.4.5. Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, 

hogy:  
a) az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges 
adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 
eredményekről;  
b) az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 
adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok 
és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről;  
c) az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adófo-
rintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést 
(a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhaszná-
lási célját, valamint a tényleges felhasználást).  

 

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vo-
natkozó megoldások 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tart-
ja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedése-
ket. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 
hivatala útján látja el. 

4.5.1. Közigazgatás 
 

4.5.1.1. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 
a) a szolgáltató jellegű közigazgatás fejlesztése, 
b) az elektronikus ügyintézés lehetőségének fejlesztése,  
c) a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés, 

szoftver igény stb.). 
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4.5.2. Az épített és természeti környezet védelme 
 

4.5.2.1. A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében: 
a) folytatja a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve 
természeti értékek áttekintését, 
b) szükség szerint módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,  
c) a településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet 
fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatla-
nok bontása/felújítása érdekében, 
d) felméreti a közterületeken lévő faállomány állapotát, szükség esetén intéz-
kedik a veszélyes fák kivágásáról, pótlásáról, 
e) programokat dolgoz ki az illegális szemétlerakások megakadályozására, a 
meglévő illegális szemétlerakók megszüntetésére.   

 

4.5.3. A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 
 

4.5.3.1. Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során: 
a) felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve 

a nem megfelelő lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkező igényeket is), 
lakások állapotáról, a bérlők esetleges vételi szándékáról,  

b) gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatá-
ról,  

c) kezdeményezi a városfejlesztés turisztikai elképzeléseinek megvalósítása érde-
kében a Rákóczi téri bérlakások folyamatos felszabadítását, 

d) folytatja az önkormányzati lakások felújítását, 
e) az Alkotmány utcában a „kisovi” épületrész átalakításával lakásokat alakít ki.  

 
4.5.3.2. Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit 

rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgálta-
tások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos ki-
használására törekszik.  

 
 
 
 

4.5.4. A köztemető fenntartás 
 
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatokat. 

 
4.5.4.1. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelé-

se érdekében az alábbi feladatokat kell megvalósítani:  
a) folyamatosan biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek,  
b) a Kossuth L. utcai ,,alsótemető" vízvételi lehetőségét a temető területén belül kell 

megoldani,  
c) a ravatalozó épület és az új temetői rész közötti útszakasz térkövezése és a temetői fő 

utak folyamatos térkövezése. 
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4.5.5. A közterületek fenntartása 
 

4.5.5.1.  A város közterületei a lakossága, és az idelátogatók által leggyakrabban használt, 
leginkább szem előtt lévő részei a településnek. A rólunk kialakuló kép és saját 
közérzetünk javítása érdekében is fokozottabb figyelmet kell fordítani gondozá-
sukra, tisztán tartásukra. Jelentősebb eredményeket önerőből nehezen, csak a la-
kosság nagyobb arányú bevonásával érhetünk el. 
a) be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási 
programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét, 
b) nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, alkotások állagának 
megőrzésére, felújítására új látványelemek (pl. szobor, szökőkút, óra stb.) és új 
játszótér elhelyezésére, 
c) folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek és az Önkormányzati intéz-
mények szabadtéri eszközeit, valamint zöldfelületeit, az EU-s szabványoknak 
nem megfelelő játékok átalakításáról gondoskodni kell, 
d) a játszóterek és az intézményi udvari játékok időszaki felülvizsgálatát rend-
szeresen, balesetvédelmi megelőző karbantartását szükség szerint el kell végezni, 
e) folytatni kell a sportpálya létesítményeinek felújítását, gondoskodni kell fo-
lyamatos karbantartásáról.   

4.5.6. A helyi és helyközi tömegközlekedés  
 
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkor-
mányzat Képviselő-testülete:  

a) minden évben áttekinti a helyi tömegközlekedés rendszerét, és tárgyalást, egyeztetést 
kezdeményez a szolgáltatóval, szükség esetén javaslatot tesz az útvonal módosítására, 
új megállóhelyek létesítésére, 

b) a tömegközlekedést népszerűsítő propagandát folytat a helyi- járat üzemeltetés gazda-
ságosabbá tétele érdekében, 

c) az új autóbusz terminál komfortosítását az üzemeltető Volán vállalattal közösen foly-
tatja. 

4.5.7. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 
 A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Ön-
kormányzat a következő feladatokat látja el. 
 
4.5.7.1.Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Társulás tagjaként, közszolgáltató bevo-

násával : 
a) gondoskodik a kommunális hulladék heti rendszerességgel történő elszállításáról, 

megfelelő elhelyezéséről, 
b) folytatja és népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, gondoskodik az egyre növekvő 

igényeknek megfelelő számú gyűjtőedény kihelyezéséről, rendszeres ürítéséről, vala-
mint a házhoz-menő szelektív gyűjtés rendszerének kialakítását szorgalmazza, 

c) évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót.  
 

4.5.7.2.Külső vállalkozó bevonásával : 
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a) gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarí-
tásról,  

b) folytatja, a bezárt szeméttelep további kezelésével kapcsolatos, a környezetvédelmi 
hatóság által előírt feladatokat. 

 
4.5.7.3.Saját gazdasági társasága közreműködésével: 

a) gondoskodik a köztisztasági feladatot ellátó szervezet eszközfejlesztéséről, 
b) gondoskodik a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról, 
c) biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban le-

gyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.  
 
4.5.7.4. Évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság, a civil szervezetek, 
és az iskolák bevonásával. 

4.5.8. A helyi tűzvédelem 
 
4.5.8.1. Zirci Önkormányzati Tűzoltóság vonatkozásában: 

Az Önkormányzat a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság tagjaként közreműködik a tűzol-
tóság működtetésének és fejlesztésének biztosításában. 
 

4.5.8.2. Az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában: 
a) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzatok jogszabály változások okán érvényesü-

lését,  
b) tájékoztatást kér a szabályozások jogszabályi előírások szerinti felülvizsgálatának, a 

tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének meg-
történtéről. 

4.5.9. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 
 
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása ér-
dekében: 

a) támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, valamint a prevenciós te-
vékenységekben szerepet vállaló intézményeknél, civil szervezeteknél, 

b) támogatja a polgárőrség működtetését, 
c) javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának segítésére, 
d) a közterületeken és intézményekben térfigyelő rendszer telepítését szorgalmazza, 
e) elkészíti a közbiztonsági koncepciót. 

4.5.10. A város közoktatási feladatainak ellátása 
 
Az önkormányzati feladatok között jelentőségét tekintve az egyik legfontosabb az alapfokú 
oktatás és az óvodai nevelés ellátása. Költségvonzata jelentős terhet ró az önkormányzatra. 
Ennek okai között szerepel, hogy az oktatás és a nevelés részben elavult, leromlott állapotú, 
gazdaságtalanul üzemeltethető épületben történik. Az önkormányzat egyik legfontosabb fel-
adata az infrastruktúra fejlesztése, az oktatás és a nevelés intézményeinek gazdaságosabb mű-
ködtetését biztosító elhelyezése.   

 
4.5.10.1. Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében 

a következő feladatokat látja el: 
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a) felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó dokumentumokat, 
b) segíti az óvodai nevelési program és az általános iskolai pedagógiai program 
felülvizsgálatát, korszerűsítését, a 2011-ben elfogadott új köznevelési törvény és 
pedagógus életpálya modell rendelkezéseinek teljesülését, 
c) elősegíti az alapfokú nevelési-oktatási intézmények szakmai színvonalának 
megtartását, biztosítja a folyamatos megújulás lehetőségét,  
d) közreműködik a KLIK Veszprémi Tankerülettel kötött megállapodás értelmé-
ben a nevelési tanácsadó elhelyezésében és működtetésében. 

 
4.5.10.2. Az Önkormányzat gondoskodik:   

a) az óvodai, és bölcsődei ellátásról, 
b) az általános iskola és a gimnázium működtetés biztosításáról, 
c) a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásáról, hogy a nekik járó kedvezménye-
ket és megadható segítséget igénybe véve minden gyermek esélyegyenlőségét 
biztosítsa, 
d) a zirci köznevelési intézményekbe járó diákok étkeztetéséről az önkormányza-
ti konyhák (általános iskola, szakképző iskola) működtetésével és igénybevéte-
lével. 

        
4.5.10.3. Az Önkormányzat közreműködik: 

a) lehetőségeihez mérten, a zeneiskolai oktatás feltételeinek biztosításában,  
b) az oktatási intézmények jogszabályban előírt kötelező eszközállományának 
biztosításában,  
c) az óvodai és iskolai testnevelés feltételeinek biztosításában. 

 
4.5.10.4. Az Önkormányzat segíti:  

a) a nevelési-oktatási intézmények és a fenntartók közötti kapcsolat építését és 
fenntartását, 
b) az intézmények pályázati tevékenységét, a pályázatok előkészítését, figye-
lemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását, 
c) szakmai kitüntetéseken keresztül a magas színvonalú munkavégzés elismeré-
sét.  

        
4.5.10.5. Az Önkormányzat az intézményeknél kezdeményezi az energiatakarékossági 

szempontok előtérbe kerülését, a fűtés, a víz, és villamos energia költségek 
csökkentését,  

 
4.5.10.6. Az Önkormányzat a zirci diákok tanulmányi teljesítményének ösztönzésére és 

szociális helyzetük javítása érdekében tovább működteti ösztöndíj rendszereit 
(Városi Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj). 

4.5.11. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 
 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás, amelyet az Egészségházban 
tulajdonos háziorvosok közreműködésével kíván biztosítani. A központi orvosi ügyelet fel-
adatellátásában az önkormányzat a járási társuláson keresztül vesz részt.  

 
A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatások za-
vartalan ellátása érdekében: 
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a) folyamatos kapcsolattartásra törekszik a feladatellátásban résztvevőkkel, 
b) támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát javító fejlesztéseket, ezekhez pályázati 

lehetőségeket keres, 
c) közreműködik az egészségügyi felvilágosító munka, a megelőzés fontosságát, és a 

szűrő vizsgálatok népszerűsítését szolgáló kezdeményezésekben, 
d) a parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet, támogatja a témával kapcsola-

tos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat. 

4.5.12. Gondoskodás a szociális szolgáltatások ellátásáról 
 
Az Önkormányzat szociális feladatait a Zirc Járás Szociális Szolgáltató Központon keresztül 
látja el. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a szociális feladatellátás rendszerét folyamato-
san alkalmassá tegye a gazdasági körülmények változása kapcsán kialakuló, egyre szélesebb 
rétegeket érintő elvárásokhoz 

4.5.13. Közösségi terek biztosítása, a kultúra, a közművelődés, az ifjúsági és 
sporttevékenység  

 
4.5.13.1.Az Önkormányzat a Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház és Stúdió 

KB, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház épületei,  Városháza 
nagyterem,  Városi Sporttelep és a Tanuszoda fenntartásával biztosítja a feladat-
ellátáshoz szükséges tereket.  

 
4.5.13.2. Az Önkormányzat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió 

KB működtetése során:  
a) ösztönzi az eszközellátottság, a könyvállomány gyarapítása érdekében, pályá-

zati lehetőségek kihasználását, magánszemélyek, intézmények, vállalkozások 
felajánlásait, illetve anyagi támogatását, 

b) közreműködik a könyvtári szolgáltatások körének ismertebbé tételében, nép-
szerűsítésében, 

c) lehetőség szerint folytatja az épület átalakítását, bővítését,  
d) a helyi televíziós műsorszolgáltatás további biztosítása és fejlesztése érdeké-
ben az Önkormányzat közreműködik külső források bevonási lehetőségének fel-
kutatásában,  
e) az ifjúsági, közösségi színtér eszközellátottságának, a fiatalokra és a civil szer-
vezetekre irányuló szolgáltatások fejlesztésének érdekében az Önkormányzat 
ösztönzi a pályázati lehetőségek kihasználását, magánszemélyek, intézmények, 
vállalkozások felajánlásait, illetve anyagi támogatását. Az ifjúsági és közösségi 
színtér fejlesztési folyamatában a város számít az épületet használó fiatalok és a 
civil közösségek aktivitására, pályázatokban való együttműködésükre. 

 
4.5.13.4. A Városi Sporttelep épületének és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben 

tartásáról gondoskodni kell, a saját gazdasági társaságunkon keresztül. 
 

4.5.13.5. A Tanuszoda költséghatékonyabb, az önkormányzat számára kisebb költséget je-
lentő működtetésére megoldást kell találni. 

 

4.5.14. A helyi és nemzetközi kapcsolatok  
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4.5.14.1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal a nemzetiségek jogainak érvényesítésére, a város fejlesztését szolgáló 
közös elképzelések megvalósítására és a nemzetközi kapcsolatok erősítése terén 
szoros együttműködésre törekszik.   

 
4.5.14.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fontos feladatának tartja a gyer-

mek-ifjúsági korosztályokra irányuló tevékenységeket, ezért a város ifjúságpoli-
tikáját hosszú távon meghatározó koncepcióját megalapozó felmérést követően 
felülvizsgálja.  

 
4.5.14.4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a város költségvetésében  forrást 

biztosít a civil szervezetek tevékenységének támogatására.  
 

4.5.14.5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportegyesületek tevékenységé-
nek támogatására - kiemelt célként megjelölve a gyermek és ifjúsági sport és a 
kiemelkedő sportteljesítményeket nyújtó szakosztályok támogatását - éves költ-
ségvetéseiben forrást biztosít. 

 
4.5.14.6. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a rendszeres kap-

csolattartást a Zirci Apátsággal, az önkormányzat területén működő egyházakkal 
a helyi gazdasági élet szervezeteivel (Ipartestület), szereplőivel, a civil szerveze-
tekkel. 

 
4.5.14.7. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a járás településeivel a lehetősé-

gek kölcsönösségen alapuló jobb kihasználása érdekében szoros együttműködés-
re, közös gondolkodásra, a partnerségen alapuló közös célok elérésére törekszik, 
erősítve ezzel a várost és térségét.  

 
4.5.14.8. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a testvérvárosi és 

partnervárosi kapcsolatok ápolását, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműkö-
dést, esetlegesen új kapcsolatok létrehozását, együttműködve a testvérvárosi 
egyesületekkel, német nemzetiségi önkormányzattal. 

 

4.6. Befektetés támogatás- politikai célkitűzései  
 
 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatás- politikai célkitűzéseit 
a következők szerint határozza meg: 
 
4.6.1. Arra kell törekedni, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosít-

son.  
 
4.6.2. A rendelkezésre álló területek folyamatos kiajánlásának lehetőségét meg kell teremteni.  
 
4.6.3. Törekedni kell az Ipari Park területének bővítésére, a szükséges infrastruktúra megte-

remtésében való közreműködésre a pályázati lehetőségek igénybevételével.  
 
4.6.4. Célszerű a helyi adó rendelet munkahelyteremtés érdekében történő felülvizsgálata, a 

vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek figyelembe vételével. 
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4.6.5. Meg kell vizsgálni a város déli területén újabb ipari park létrehozásának lehetőségét. 
 

4.7. A településüzemeltetési politika célkitűzései  
 
Zirc város településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:  

 
4.7.1. A folyamatos és fenntartható fejlődés, a környezet védelme, az energia- hatékonyság 

növelése, a kormányzat energia-politikai célkitűzéseinek helyi szinten történő érvénye-
sülése és a működési kiadások csökkentése érdekében az Önkormányzat a város üzemel-
tetés minden területén törekszik a hagyományos energiahordozók felhasználásának 
csökkentésére, alternatív és megújuló energiaforrások bevonására.  

  
4.7.2. A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait a Közös Ön-

kormányzati Hivatal végzi, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, ösz-
szehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen.  

 
4.7.3. A településüzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását részben önkor-

mányzati, részben külső szolgáltatók látják el. 
 
4.7.4. A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel 

kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele 
szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. 

 
4.7.5. A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likvi-

ditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénz-
ügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét 
előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 

 
4.7.6. Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba 

épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés 
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításokra, észre-
vételekre. 

 
4.7.7. Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése érdekében 

arra törekszik legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve a gazdaságosság, 
a hatékonyság, az eredményesség követelményeit. 
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5. ZÁRÓ GONDOLATOK 
 
 
Mi lehet a program sikerének záloga? 
Ha együttműködünk, akkor együtt működünk… 
Sokan kérdezhetik azt: Mit tesz értem az önkormányzat? Ugyanakkor fel kell tenni azt a kér-
dést is: Mit tehetek én - az egyén - szűkebb környezetemért a város összes polgárát magába 
foglaló önkormányzatért? A feltett kérdésekre közösen lehet eredményeket hozó jó választ 
adni, ahogy azt Széchenyi István példaadó gondolata is megfogalmazza: „Egynek minden ne-
héz; soknak semmi sem lehetetlen” A partnerek közötti együttműködés alapja a jó kommuni-
káció, hogy kölcsönösen tisztában legyünk egymás céljaival, legyen szó önkormányzati testü-
letről, helyi vállalkozásokról, civilszervezetekről, egyházi szervezetekről, a várost lakó polgá-
rokról. A közös gondolkodás lehet az alapja azon célok elérésének, amelyekhez önmagunkban 
kevesek vagyunk, partnerekkel megerősítve azonban lehetetlent nem ismerő, cselekvő közös-
ség. Célunk ezeknek a folyamatoknak a további erősítése, a városlakók tudatos bevonása a te-
lepülés fejlesztésébe, környezetünk rendezettebbé, tisztábbá, esztétikusabbá, élhetőbbé tételé-
be. Az elvégzett munka által a polgárok a városszépítés részesévé válnak, s azt sajátjuknak te-
kintve annak eredményeit megbecsülik, gondozzák és óvják. A közvetett eredménye e folya-
matoknak a lokálpatriotizmus erősödése, a hely szelleméhez való kötődés, amely nem más 
mint a zirciek nagy családjának, azaz a város közösségének fejlesztése.  
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