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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2017. május 25-én 18,13 órai kezdettel  
 

tartott üléséről   
 



A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme 
       

 
Jelen vannak: 
 
- a képviselő-testület tagjai közül: 
 

Ottó Péter polgármester 
Dr. Horváth Sándor alpolgármester 

Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán, 
Nemes István képviselők (8 fő) 
 
- késve érkezését előre jelezte: Vörös Kálmán képviselő 
 
 
- meghívottak:  Sümegi Attila jegyző  

Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője 
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője 

   Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője 
   Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője 
   Várszegi Bernadett főépítészi referens 
   Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár, 
                                                                     Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója 
   Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda 
                                     és Bölcsőde vezetője 

Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”  
                       Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Szűcs László „Zirci Városüzemeltetés”  
                      Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese 
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló 
Szöllősi József Északnyugat-magyarországi  
    Közlekedési Központ Zrt. képviselője 
Hárs Brigitta könyvvizsgáló 
 
 

 
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az 
ülést. 
 
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd jelzi, az Ügyrendi és 
Érdekképviseleti, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolta, hogy a „ZIRCI BULI – 
2017. megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala” című napirendi pontot a 
„Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)” keretében 
tárgyalják meg. A javaslatot előterjesztőként befogadja.  
Megjegyzi, a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban a Gazdasági, Turisztikai és 
Környezetvédelmi Bizottságnak volt egy javaslata, mely szerint az „Autóbusz megvásárlására 
irányuló döntés meghozatala” című napirendi pontot ne tárgyalják, vegyék le a napirendről. 
Természetesen ezt a javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint az „Autóbusz megvásárlására irányuló döntés meghozatala” 
című napirendi pontot ne tárgyalják, kerüljön le a napirendről.  
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal nem támogatja a javaslatot.  
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

112/2017.(V.25.) határozata 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
I. Önkormányzati rendeletek alkotása   
1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése, a 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása 

         Előadó: Ottó Péter polgármester 
 

b/ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 

         Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015.(III.9.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
      Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
3./ A gyermekek védelméről szóló 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek 
4./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 

gazdálkodásáról  
      Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető 
 
5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2017. II. félévi pályázati kiírás 
     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke          
 
6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
7./ A „Civil Támogatási Alap 2017” támogatására kiírt pályázat elbírálása 
     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 
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8./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi üzemeltetési beszámolója 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
9./ Zirc I. András téren elhelyezendő I. András plasztikával kapcsolatos döntés 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
10./ Kivitelező kiválasztása az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2016. évi 

támogatásból a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde belső felújításához 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
11./ Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatás igénylésére 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
12./ Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 

Program)  
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
13./ A Zirc külterületi (1898 hrsz és 2303 hrsz közötti) hivatásforgalmú és vegyes forgalmú 

gyalog- és kerékpárút nyomvonalában érintett 0233/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan 
megvásárlása 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
14./ A zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodás 

elfogadása 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
15./ A Veszprémi Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján kötött Vagyonkezelési 

szerződés 1. számú módosítása 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
16./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
17./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
18./ Autóbusz megvásárlására irányuló döntés meghozatala 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
19./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók) 
20./ ZIRCI BULI – 2017. megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
21./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2016-os 

bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről 
      Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető 
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22./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról 
       Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke 
 
23./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2016. évi munkájáról 
        Előadó: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke 
 
24./ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatokról 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
25./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
26./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
27./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről 
       Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
       Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 
                    Vörös Kálmán bizottsági elnök 
 
 
 
Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy elsőként tárgyalják meg a 
gazdasági társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd azt követően a 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi üzemeltetési beszámolóját.  
 
Horváth László képviselő javasolja, hogy a gazdasági társaság beszámolóját követően 
vitassák meg az autóbusz vásárlásával és a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével 
kapcsolatos előterjesztéseket.  
 
Ottó Péter polgármester jelzi, a maga részéről ennek nem látja akadályát, tudja támogatni a 
javaslatot.  
 
 
Vörös Kálmán képviselő megérkezik az ülésterembe. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Vörös Kálmán képviselő 
nem vett részt a szavazásban) támogatja a tárgyalási sorrendre vonatkozó javaslatot. 
 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
4./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 

gazdálkodásáról  
 
      Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető 
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Ottó Péter polgármester köszönti a gazdasági társaság képviselőit. 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés mindkét 
határozati javaslatának elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés mindkét határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
 
Ottó Péter polgármester az előterjesztőt kérdezi, hogy szóbeli kiegészítéssel kívánnak-e élni? 
 
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy szóbeli kiegészítéssel nem kívánnak élni. 
Amennyiben szakmai kérdések merülnek fel, akkor arra rendelkezésre állnak.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

113/2017.(V.25.) határozata 
          
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal    
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

114/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Felügyelő Bizottság javaslata alapján – 

a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Schreindorfer 
Károlynak a havi személyi alapbérét 363.000,- Ft-ban állapítja meg 2017. június 1-től. 

2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert az ügyvezető munkaszerződés módosításának 
elkészíttetésére.  

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 2017. május 31. 
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18./ Autóbusz megvásárlására irányuló döntés meghozatala 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását.  
 
 
Kérdés 
 
Dr. Kovács László képviselő utal arra, hogy annak idején, amikor a helyi járati autóbusz-
közlekedés önkormányzat általi működtetéséről döntést hoztak, a képviselő-testület – ha jól 
emlékszik – 10 millió forintot biztosított a gazdasági társaság részére. Nem érti, hogy e 
napirendi pontot miért tárgyalják? Úgy gondolja, a gazdasági társaság van annyira önálló, 
hogy ezt a 10 millió forintot el tudja kellő felelősséggel költeni.  
 
Ottó Péter polgármester válasza szerint több döntést hoztak a helyi járati közlekedéssel 
kapcsolatban. A 10 millió forintos tétel a gazdasági társaság Közhasznúsági Szerződésében 
szerepel keretösszegként, amely 2017. évben a járműbeszerzést és a helyi járatú közlekedéssel 
kapcsolatos dologi kiadások fedezetét hivatott elsősorban biztosítani. Ezt követően volt olyan 
képviselő-testületi döntésük, amikor konkrét határozatot fogadtak el a szolgáltatás gazdasági 
társaság általi beindításának időpontjáról. E határozatban szerepelt, miszerint az imént 
említett keret terhére felhatalmazást kap a gazdasági társaság, hogy 1 db legalább 30 fő 
befogadó kapacitású, helyi járati közlekedésre alkalmas járművet beszerezzen. Tehát, a 
képviselő-testületnek van olyan döntése, amit a járműbeszerzésre vonatkozóan már részben 
végrehajtott a gazdasági társaság. Most egy második jármű beszerzéséről szól a történet. 
Hozzáteszi, valószínűnek tartja, hogy a 10 millió forintos keretösszeg a tervezett új jármű 
beszerzési értékét és a várható dologi kiadásokat figyelembe véve nem fog kellő fedezetet 
nyújtani egész évre.  
 
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, ez azt fogja jelenteni, hogyha a jövőben a gazdasági 
társaság járművet cserél vagy járművet vásárol, megint újra fogják tárgyalni? Nem adják meg 
nekik azt a jogot, hogy eldöntsék a költségkereteiken belül?  
 
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ha ilyen értelmű felhatalmazást kap a gazdasági 
társaság, akkor ennek megvan a lehetősége. Az eddigi döntéseik nem feltétlen erről szóltak, 
ezért készült ez az előterjesztés.  
 
Horváth László képviselő jelzi, megállapodtak abban, hogy a határozati javaslatból kiveszik a 
típusra való utalást.  
 
Ottó Péter polgármester javasolja, a határozati javaslat 2./ pontját úgy módosítsák, hogy benne 
marad az előterjesztésben szereplő busz, de tegyék hozzá, miszerint „… vagy a 
paramétereiben hasonló jármű” szövegrészt. Azt is figyelembe véve, hogy mindenféleképpen 
műszaki vizsgálatot követően célszerű megvásárolni bármelyik autóbuszt. Egyértelmű, ha a 
hirdetésben talált és az előterjesztésben szereplő autóbusznak olyan jellegű műszaki 
problémája van, akkor nem azt kell megvásárolni.  
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Hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
Ottó Péter polgármester ismerteti a határozati javaslat 2./ pontját az alábbiak szerint: 
„2./ A képviselő-testület felkéri a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 

előterjesztésben nevesített Mercedes-Benz Sprinter 616 cdi típusú 34 férőhelyes (ülő+álló 
hely), használt városi kialakítású alacsonypadlós busz, vagy paramétereiben ahhoz 
hasonló jármű, műszaki állapotának felmérését követő beszerzésére. A beszerzés pénzügyi 
fedezetét a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közhasznúsági 
Szerződés 3. pontjában meghatározott keretösszeg terhére biztosítja.” 

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

115/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a helyi személyszállítási 

közszolgáltatás üzemeltetéséhez történő gépjármű állomány további bővítésével. 
2./ A képviselő-testület felkéri a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 

előterjesztésben nevesített Mercedes-Benz Sprinter 616 cdi típusú 34 férőhelyes (ülő+álló 
hely), használt városi kialakítású alacsonypadlós busz, vagy paramétereiben ahhoz 
hasonló jármű, műszaki állapotának felmérését követő beszerzésére. A beszerzés pénzügyi 
fedezetét a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közhasznúsági 
Szerződés 3. pontjában meghatározott keretösszeg terhére biztosítja. 

 
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester  
              2./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 

    2./ pont esetében: 2017. június 15. 
 
 
 
Dr. Kovács László képviselő távozik az ülésteremből. 
 
 
 
21./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2016-os 

bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről 
 
      Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
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Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató 
tudomásulvételét. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.   
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a zirci 
köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2016. évi bevételekről és 
kiadásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
8./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi üzemeltetési beszámolója 
 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ottó Péter polgármester köszönti Szöllősi József igazgatót, az Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. képviselőjét.  
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  

 
Kérdés 
 
Ottó Péter polgármester elmondja – anélkül, hogy kevesellné az utolsó negyedévre jutó 
támogatási összeget –, sokkal kedvezőbb helyzetben lett volna az önkormányzat a 
finanszírozást tekintve, ha az előző három negyedév is hasonló igénnyel teljesült volna. 
Kérdezi, minek köszönhető, hogy az utolsó negyedévi teljesítés alapján összességében 
111.000,- Ft körüli összeget szükséges átadniuk a társaság részére? 
 
Szöllősi József igazgató válasza, hogy amikor egy 40 milliárd forinttal működő társaság éves 
költségelszámolását – konkrétan a zirci helyi járat esetében – kell meghatározni, akkor elég 
jelentős a különböző elosztott költségek és mutatószámok alapján kialakított költségek része, 
amelynek pontos meghatározása az éves elszámoláskor tud megvalósulni. Hozzáteszi, a zirci 
helyi járat utolsó negyedéve produkálta a legnagyobb bevételt. Tehát, arányaiban az éves 
bevétel nem időarányosan képződik. Legalacsonyabb jellemzője a nyári hónapok, illetve az 
utolsó negyedév. Megjegyzi, alapvetően a Zirc helyi közlekedését biztosító autóbusz műszaki 
állapotában olyan helyzet állt elő, ami jelentős költségráfordítást hozott az elmúlt években. 
Ebben az évben további jelentős költségek merültek fel ahhoz, hogy az üzemképességi szintet 
tartsák. Ismerve a várható fejleményeket, illetve gazdálkodási problémákat a Csepel 
autóbusszal végezték a helyi járati szolgáltatást, melynek az amortizációját szerepeltették a 
költségekben, s ez az egy tétel 600-700.000,- Ft összegű költségcsökkenést jelentett. Több 
ilyen tényezőt igyekeztek az éves elszámolásnál reálisan számba venni, s ez jelentette éves 
szinten a csökkenést.  
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Megjegyzi, a 2017. évi pályázatuknál már egy kilométerre vetített költségtervre tettek 
ajánlatot, ami sokkal tervezhetőbbé teszi az önkormányzatok számára a társaság által ellátott 
helyi közlekedést. Törekedtek arra, hogy jobban számítható legyen és ütemesebb. 
 
Hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
Ottó Péter polgármester köszöni igazgató úrnak a megjelenést és azt, hogy az önkormányzat 
gazdasági társasága által beüzemelésre kerülő szolgáltatás kapcsán segítséget nyújtottak.  
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

116/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 
2016. évi tevékenységeket bemutató beszámolót elfogadja. 

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés 2016. évi tevékenységet bemutató beszámoló alapján az üzemeltetési 
veszteség támogatására 111.986,- Ft összeget átad a szolgáltató, ÉNYKK Zrt. részére. 

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban 
leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére történő átadására. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 
                3./ pont esetében: 2017. május 31. 
 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

a/ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése, a 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása 

 
         Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 
javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

117/2017.(V.25.) határozata 
          

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
1.  (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)  

a) a  Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi működési  
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
aa) 180 579 ezer forint költségvetési bevétellel,  
ab) 179 915 ezer forint költségvetési kiadással, 
ac) 664 ezer forint működési többlettel, 
ad) 1 892 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal, 
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és  
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá. 

b) a Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót 
ba) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 
bb) 1 406 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 
bc) 906 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal, 
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és  
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá. 

c)  Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2016. évi 
végrehajtásáról szóló beszámoló 

              ca) bevételeit 182 971 ezer forintban, 
           cb) kiadásait 181 321 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja 

jóvá. 
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési 

maradvány terhére finanszírozta.  
2. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 650 046 

forintban állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 4 682 

623 forintban határozza meg.  
4. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 

1 030 713 forintban határozza meg.  
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Hivatal 2016. évben informatikai fejlesztésre 

1 124 ezer forintot, míg kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 282 ezer forintot fordított.   
 
 



 12 

6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében   
 a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési  

számvitellel biztosító 
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak 

alakulásáról, 
ab) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 

eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a 
kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 5. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

7. A Képviselő-testület vállalja, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendeletébe. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

b/ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 

 
         Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
A bizottság véleménye szerint megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló éves beszámoló az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós 
képet ad.  
 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 
alkot:  
 

10/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 
 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
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2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015.(III.9.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
      Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
 
Dr. Kovács László képviselő megérkezik az ülésterembe. 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 
javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását az alábbiak szerint: 
A Rendelet-tervezet 3. §-ban a 18. § (8) bekezdésre vonatkozó szakasz kiegészülne: a 
támogatásból való kizárás időszakával: „….valamint a továbbiakban szociális tűzifa 
támogatásban – az érintett fűtési időszakot érintően – nem részesülhet.”  
A bizottság javasolja továbbá a helyi járatú autóbusz bérlet támogatás, mint szociális ellátási 
forma további megtartását azzal, hogy az eredeti Rendelet 19. §-án kerüljön átvezetésre a 
szolgáltató változás. 
 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását az alábbiak szerint: 
- A Rendelet-tervezet 3. §-ban a 18. § (8) bekezdésre vonatkozó szakasz kiegészülne: a 

támogatásból való kizárás időszakával: „….valamint a továbbiakban szociális tűzifa 
támogatásban – az érintett fűtési időszakot érintően – nem részesülhet.”  

- A helyi járatú autóbusz bérlet támogatás, mint szociális ellátási forma további megtartását, 
azzal, hogy az eredeti Rendelet 19. §-án kerüljön átvezetésre a szolgáltató változás.  

 
 
Sümegi Attila jegyző a bizottságok javaslatával egyetért, azt befogadja.  
 
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető pontosítja a Rendelet 18. § (8) bekezdését, mely 
szerint „A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja el 
másnak. Amennyiben a támogatott kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a részére 
kiszállított tűzifa egy részét, vagy egészét átadja, eladja, a tűzifa bruttó árát, és a kiszállított 
mennyiségre jutó szállítási költséget köteles visszafizetni az Önkormányzat részére az erre 
kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül, valamint a továbbiakban 
szociális tűzifa támogatásban nem részesülhet”. Hozzáteszi, a Rendelet 1. mellékletében is 
változik a szolgáltató.  
 
Sümegi Attila jegyző jelzi, a pontosítással egyetért, azt befogadja.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 
alkot:  
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11/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 
 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
11/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
3./ A gyermekek védelméről szóló 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
     Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 
javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 
alkot:  
 
 

12/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 
 

a gyermekek védelméről  szóló 
29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2017. II. félévi pályázati kiírás 
 
     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke          
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a pályázati kiírás II/2. 
pontjának alábbiak szerinti módosításával: 
„Középfokú iskolában, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik Zircen vagy más 
településen (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, stb.)” 
 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a pályázati kiírás 
II/2. pontjának alábbiak szerinti módosításával: 
„Középfokú iskolában, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik Zircen vagy más 
településen (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, stb.)” 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

118/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint kiírja a 2017. II. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.  
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. 
 
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 
              2./ pontban: Sümegi Attila jegyző  
Határidő: 1./ pontban: 2017. június 1.  

    2./ pontban: 2017. augusztus 20. és a pályázati kiírás szerint 
 
 
 
6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

119/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés 
alapján a Zirc Városi Önkormányzat által 2013. június 26-án elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálat nélkül változatlan formában 
jóváhagyja. 
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – a helyi 
esélyegyenlőségi referens közreműködésével – jelen döntés HEP nyilvánosságra 
hozatalára szolgáló szoftverbe történő feltöltésére, valamint a szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

 
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 

    2./ pont esetében: 2017. június 26. 
 
 
 
7./ A „Civil Támogatási Alap 2017” támogatására kiírt pályázat elbírálása 
 
     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, a Zirci Civil Kerekasztal 
Pályázati Munkacsoportjának javaslata alapján a Bakonyszentlászlói Evangélikus 
Egyházközség Zirci Evangélikus Leányegyház, a Rákóczi Szövetség, a Veszprém 
Főegyházmegyei Karitász Zirci Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász, a Zirci Baptista 
Gyülekezet, és a Zirci Református Egyházközség, mint szervezet nem felelt meg a 
pályázatban kiírt feltételeknek, ezért a pályázatukat nem tudták figyelembe venni, nem 
részesítették őket támogatásban.  
A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, a Ritmus Tánc és Mozgásművészeti 
Egyesület, valamint a Zirci Országzászló Alapítvány munkáját elismerve a bizottság úgy ítélte 
meg, hogy a jelen célt nem kívánja támogatni. A „Civil Támogatási Alap” működési 
céltartalék felszabadított 2.620.000,- Ft-ját az alábbiak szerint javasolják szétosztani: 
 

Támogatott civil szervezet, közösség, egyesület 
megnevezése 

Támogatás összege 
(forintban) 

Bakony Polgárőr Egyesület 140.000,- 
Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület 140.000,- 
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 150.000,- 
Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 200.000,- 
Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 100.000,- 
Bárka Alapítvány 180.000,- 
Erdélyi Baráti Kör Egyesület 160.000,- 
Magyar Technikai és Tömegsportklubok 
Szövetsége területi Klub Zirc 180.000,- 

Segítő Kezek Zirc Alapítvány 
(mozgáskorlátozottak) 68.000,- 

Segítő Kezek Zirc Alapítvány (vakok és 
gyengénlátók) 80.000,- 

Segítő Kezek Zirc Alapítvány (bio- és pszicho-
szociális) 73.000,- 

Vincze Judo Klub 150.000,- 
„Wings” Dart Club Sportegyesület 180.000,- 
„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 200.000,- 
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„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány (Bakonyi Babázó 
Csoport) 119.000,- 

Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány (Bakony 
Hangja Színjátszó Csoport) 200.000,- 

Zirci Sporthorgász Egyesület 160.000,- 
Zirci Tenisz Club Sport Egyesület 140.000,- 

Mindösszesen  2.620.000,- 
 
A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a pályázókat tájékoztassa a Civil Kerekasztal 
pályázatokkal kapcsolatos megállapításairól. 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
Hozzászólás 
 
Nemes István képviselő szeretné, ha a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület a maximálisan 
elnyerhető 200.000,- Ft-ot kapná meg, ugyanis ebben az évben a finnországi testvérváros 
vendégül látna egy zirci küldöttséget, s mivel ők közreműködnek ebben a dologban, ezért 
kapják meg a maximálisan elnyerhető összeget.  
 
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök emlékezete szerint ők egy konkrét 
programra kérték a pénzt, s annak költségvetéséhez képest, a meghatározott pontrendszer 
szerint kapták az összeget.  
 
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ha erre a támogatásra szükség lesz, akkor külön 
előterjesztés keretében dönthet róla a képviselő-testület. 
A Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának javaslatával összhangban javasolná a 
határozati javaslat elfogadását, ami annyi változást jelentene az elnök asszony által 
ismertetettekhez képest, hogy a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete 150.000,- 
Ft, a Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület 150.000,- Ft, a Zirci Országzászló 
Alapítvány 80.000,- Ft támogatásban részesülne. Indoklásul azt tudja elmondani, hogy a civil 
kerekasztal a pályázati kiírás pontozási szempontrendszerét figyelembe véve értékelte a 
pályázatokat, és az alapján fogalmazták meg a támogatási javaslatukat. Javasolja a képviselő-
testületnek figyelembe venni ezt a szempontot azzal a kiegészítéssel, hogy a Zirci 
Országzászló Alapítvány által megjelölt pályázati cél – az előző évben felállított emberpár 
védelme érdekében tető megépítése – nem egy egyszerű történet. Tehát, miután egy köztéri 
alkotás, ezért mindenféle beavatkozáshoz kell a képviselő-testület jóváhagyása, illetve van 
egy szakmai bizottság, akiknek szintén kell a jóváhagyása. E tekintetben pályázati célként az 
alapítvány tevékenységi körét jelölné meg, amelyben ha engedélyezhető és mindenféle 
szempontból támogatható a konkrét cél, akkor a megvalósításának sincs akadálya. Ez pedig az 
alapítvány által felújított, létrehozott emlékművek, keresztek, szobrok gondozása és 
állagmegóvása célt jelenti, ami szintén szerepel a pályázatukban.  
 
Kasper Ágota képviselő az utóbbival kapcsolatban megint úgy érzi, hogy a szekér megelőzte 
a lovat. A szobrok esetében ugyanez volt. Ahelyett, hogy előtte érdeklődnének, 
megkérdeznék, támogatható-e, egyenesen a közepébe vágnak és előállnak valamivel. Nem 
egyszer kérték, hogy szíveskedjenek másképp rendezni ezeket a dolgokat.  
 
 



 18 

Ottó Péter polgármester elmondja, főépítészi referens asszonnyal egyeztettek a témáról. A tőle 
kapott információk alapján fogalmazta meg a gondolatait. Tehát, ez jóval bonyolultabb 
történet, minthogy akár támogatás formájában, részlegesen megelőzve kicsit a lovakat, a 
képviselő-testület azt mondja, támogatja ezt a célt. A maga részéről azt mondja, ne ezt a célt 
támogassák, mert ennek a támogathatósága egyelőre kérdéses, hanem azt az értékmegőrző 
munkát, amit az alapítvány végez a városban a felújított alkotások, szobrok folyamatos 
karbantartása során.  
 
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök jelzi, fenntartaná a bizottság 
javaslatát.  
 
Ottó Péter polgármester megjegyzi, miután módosító javaslatként fogalmazta meg, ezért 
mindegyik tételről külön-külön szavaznak.  
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, mely szerint a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei Szervezete 150.000,- Ft támogatásban részesüljön. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a 
javaslatot. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, mely szerint a Ritmus Tánc és 
Mozgásművészeti Egyesület 150.000,- Ft támogatásban részesüljön. 
 
A képviselőt-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem támogatja a 
javaslatot.  
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, mely szerint a Zirci Országzászló 
Alapítvány 80.000,- Ft támogatásban részesüljön. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a 
javaslatot.  
 
 
Horváth László képviselő úgy gondolja, a bizottság előkészítő munkáját illik tiszteletben 
tartani. A későbbiekre tekintettel ezt nem tartja helyesnek. 
 
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök elmondja, az elkövetkező időszakban 
olyan egészségnevelésre kerül sor milliárdokból, hogy nem érti, miért kell a Vöröskeresztnek 
idehozni szűrőbuszt és vidékről szakembereket, amikor kiváló szakemberek, orvosok, 
egészségügyi középkáderek vannak, akik ingyen szívesen részt vesznek egy ilyen 
programban. Ez volt a szakmai indoka a Vöröskereszttel szemben. Amikor azt mondják, 
próbáljanak arra adni, amire muszáj, akkor ez egy meg nem védhető dolog. 
 
Ottó Péter polgármester szerint abból a szempontból védhető, hogy a Vöröskereszt nemcsak 
szűrőbuszt hozna, hanem gyermekprogramokat szervezne, és véradással egybekötött lenne az 
egész nap. Úgy gondolja, a térségben aktív tevékenységet folytatnak. Amennyiben a 
véradások más programokhoz kötődnek, akkor valószínű még több embert lehet megszólítani.  
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Az, hogy valaki elmegy véradásra, s mellette szűrőbuszban megvizsgálják különböző 
paraméterek mentén, adott esetben a véradás népszerűsítését is szolgálja.  
 
 
Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az Emberi Kapcsolatok Bizottság és az általa 
javasolt összegekkel az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. 
 
 
Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület ezzel a határozati javaslattal 
nem tudott mit kezdeni. A patt helyzetet csak úgy tudják feloldani, ha egyesével végigmennek 
a támogatandó összegeken, s mindegyikkel kapcsolatban külön-külön döntést hoznak.  
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

120/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Bakony Polgárőr Egyesület (Székhely: 
8420 Zirc, Petőfi u. 27.; adószám: 18936056-1-19; képviseli: Kavalecz Tibor elnök) 
részére 140.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2017. évben megtartandó 
Bakonyi Kutatási-mentési szakmai nap megszervezéséhez és lebonyolításához. A 
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való 
elszámolás határideje a program megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

121/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület 
(Székhely: 8420 Zirc, hrsz 0176; adószám: 18849343-2-19; képviseli: Sipos László Jenő 
elnök) részére 140.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2017. évben 
megtartandó Bakonyi Kutatási-mentési szakmai nap megszervezéséhez és 
lebonyolításához. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A 
támogatással való elszámolás határideje a program megvalósulását követő 60. nap. A 
támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési 
támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

122/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 
(Székhely:8420 Zirc, Szikla utca 16.; adószám: 18924684-1-19; képviseli: Wenczel 
Zsuzsanna elnök) részére 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület 
2017. évben tervezett kiemelt programjai megvalósításához. A támogatás 
felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 
a programok megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

123/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 
(Székhely: 8420 Zirc, Kálvária u. 17.; adószám: 19381600-1-19; képviseli: Péczi Katalin 
elnök) részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Zirci Városi 
Vegyeskórus 40 éves jubileumi programjainak megvalósításához. A támogatás 
felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 
a program megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

124/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő 
Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, János-tanyai út 10.; adószám: 18646872-1-19; képviseli: 
Fallmann József elnök) részére 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az 
Egyesület 2017. évi működéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 2017. 
december 31. A támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás 
kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodással határozatot hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

125/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Bárka Alapítvány (Székhely: 8420 Zirc, 
Alkotmány u. 14.; adószám: 19385020-1-19; képviseli: Braun Zsolt elnök) részére 
180.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Alapítvány 2017. évi működéséhez. 
A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való 
elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

126/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján az Erdélyi Baráti Kör Egyesület 
(Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19; képviseli: Horváth 
István elnök) részére 160.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület 
2017. évben megvalósítandó programjaihoz. A támogatás felhasználásának határideje 
2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje a programok 
megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 
tartózkodással határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

127/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 
Szervezete (Székhely: 8200 Veszprém, Szigethy J. u. 10.; adószám: 19260910-2-19; 
képviseli: Baráth Gábor elnök) részére 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a 2017. év őszén megtartásra kerülő egészségnap megrendezéséhez. A támogatás 
felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 
a program megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

128/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Magyar Technikai és Tömegsportklubok 
Szövetsége Területi Klub Zirc (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány út 14.; adószám: 
19259082-1-19; képviseli: Varjas József elnök) részére 180.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a Klub 2017. évi működéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 
2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A 
támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési 
támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

129/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Segítő Kezek Zirc Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19; képviseli: Bálintné dr. 
Voznek Marianna elnök) részére 68.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az 
Alapítvány keretein belül tevékenykedő Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja tagjainak 
színházlátogatásához. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A 
támogatással való elszámolás határideje a program megvalósulását követő 60. nap. A 
támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési 
támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

130/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Segítő Kezek Zirc Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19; képviseli: Bálintné dr. 
Voznek Marianna elnök) részére 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az 
Alapítvány keretein belül tevékenykedő Vakok és Gyengénlátók Csoport tagjainak 
kirándulásához, illetve a Fehér Bot napjának megünnepléséhez. A támogatás 
felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 
a programok megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  
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3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

131/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Segítő Kezek Zirc Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.; adószám: 18928516-1-19; képviseli: Bálintné dr. 
Voznek Marianna elnök) részére 73.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
pszichiátriai betegek részére tervezett Életmód Klub folytatásához. A támogatás 
felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 
a program megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

132/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Vincze Judo Klub (Székhely: 8420 Zirc, 
Szabadság út 6.; adószám: 19384768-1-19; képviseli: Vincze Ferenc elnök) részére 
150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Klub 2017. évi működéséhez. A 
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való 
elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

133/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a „Wings” Dart Club Sportegyesület 
(Székhely: 8420 Zirc, József A. út 1.; adószám: 18923504-1-19; képviseli: Kaufmann 
Ferenc elnök) részére 180.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Sportegyesület 
2017. évi működéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A 
támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

134/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; adószám: 18927216-1-19; képviseli: Encz Ilona 
elnök) részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Alapítvány 2017. évi 
működéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A 
támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

135/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; adószám: 18927216-1-19; képviseli: Encz Ilona 
elnök) részére 119.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Alapítvány keretein 
belül tevékenykedő Bakonyi Babázó Csoport foglalkozásaihoz történő eszközállomány 
bővítéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással 
való elszámolás határideje a cél megvalósulását követő 60. nap. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  
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3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

136/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; adószám: 18927216-1-19; képviseli: Encz Ilona 
elnök)  részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Alapítvány keretein 
belül tevékenykedő Bakony Hangja Színjátszó Csoport 2017. évi működéséhez. A 
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való 
elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 
tartózkodással határozatot hoz: 
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

137/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Zirci Országzászló Alapítvány 
(Székhely: 8420 Zirc, Luksz Sándor u. 11.; adószám: 18935718-1-19; képviseli: Máj 
János elnök) részére 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Paraszt 
emlékmű” fölé tervezett védőtető építéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 
2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje a cél megvalósulását 
követő 60. nap. A támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil 
szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

138/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Zirci Sporthorgász Egyesület (Székhely: 
8420 Zirc, Fáy András utca 5.; adószám: 18917949-2-19; képviseli: Varga Zoltán elnök) 
részére 160.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület 2017. évi 
működéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A 
támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodással határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

139/2017.(V.25.) határozata 
 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletben nevesített Civil 
Támogatási Alap működési céltartalék terhére a helyi civil szervezetek, közösségek és 
egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján a Zirci Tenisz Club Sport Egyesület 
(Székhely: 8420 Zirc, Erdőalja u. 1.; adószám: 18211841-1-19; képviseli: Németh László 
elnök) részére 140.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület 2017. évi 
működéséhez. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A 
támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt 
támogatottal a támogatási szerződést megkösse.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel 
kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.  

 
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester   
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. június 15. 
                3./ pont esetében: 2017. szeptember 30. 
 
 
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő, bizottsági elnök úgy véli – látva azt, hogy itt sem 
egészen egységes a vélemény, s érezhető is, mi bújik meg mögötte, és a képviselőtársakkal 
beszélve –, át kellene gondolni a társadalmi hasznosságát ezeknek a civil szervezeteknek, és 
sokkal nyomatékosabban figyelembe venni azt, hogy mely szervezet végzi saját céljából a 
tevékenységet, s melyik kéri azért a pénzt, hogy sokkal szélesebb társadalmi körnek is hasznot 
hozzon azzal.  
 
Ottó Péter polgármester egyetért az elhangzottakkal, s úgy gondolja, a jövőre nézve felül kell 
vizsgálni a pályázati kiírás értékelési rendszerét.  
 
 
9./ Zirc I. András téren elhelyezendő I. András plasztikával kapcsolatos döntés 
 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Kérdés 
 
Lingl Zoltán képviselő elmondja, az Emberi Kapcsolatok Bizottság ülésén felmerült, hogy 
vajon mekkora lehet ez a plasztika. Kérdezi, van információ a méretéről?  
 
Várszegi Bernadett főépítészi referens válasza szerint pontos méretet a művész nem jelölt 
meg, de miután az ajánlatban daruzás is szerepel, ezért feltételezi, hogy a magassága 
minimum 1,5 méter lehet.  
 
Hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

140/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Raffay Béla szobrászművész (Salföld, 

Kossuth u. 15.) Zirc I. András téren elhelyezendő, az előterjesztés melléklete szerinti I. 
András plasztikának elkészítésére adott ajánlatát megismerte, a megvalósításra alkalmas 
pályázati lehetőség esetén megrendeli az elkészítését. 

 
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 

megvalósításra alkalmas pályázati lehetőség esetén a pályázatot készítse elő.  
 
Felelős: 1./ és 2./ pont esetén: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 
                2./ pont esetén: folyamatos 
 
 
 
10./ Kivitelező kiválasztása az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2016. évi 

támogatásból a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde belső felújításához 
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

141/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 

óvodai rész belső felújítás építészeti kivitelezési feladatainak elvégzésére a Zirci Építő 
Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) ajánlatát fogadja el, bruttó 20.250.556,- Ft díjjal. A 
kivitelezési költség fedezetét az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása keretében elnyert támogatás (17.212.972,- Ft) valamint az Önkormányzat 
2017. évi költségvetése (3.037.584,- Ft) biztosítja. 

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
     2./ pont esetében: 2017. június 2. 
 
 
 
11./ Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatás igénylésére 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az előterjesztés első és 
második határozati javaslatának elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés első és második határozati 
javaslatának elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

142/2017.(V.25.) határozata 
          
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
felhívására pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés 2017. évi támogatására. 
 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 2017. június 12. 
 
 
 



 34 

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

143/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást 2017. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
2./ A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem 
benyújtásáig az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
4.593.828,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást számolt el. 

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

      
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 
 
 
12./ Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 

Program)  
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

144/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Muzeális intézmények szakmai 

támogatása (Kubinyi Ágoston Program) pályázati kiírásra vonatkozóan a Reguly Antal 
Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárny, F006-F007-F008 helyiségek 
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtását. A beruházás tárgya a Reguly Antal 
Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek 
felújítása, berendezése, állandó kiállítások létrehozása. 

A fejlesztés célja:     Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 
Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és 

alkotóműhelyek felújítása, berendezése 
állandó kiállítások létrehozása céljából 

A fejlesztés bruttó összköltsége:                                     18.707.950 forint 
A fejlesztés forrásösszetétele:  
     Állami támogatás (90%)                                    16.837.155 forint 
     Önerő (10%)                                      1.870.795 forint 

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 1.870.795,- Ft, azaz Egymillió-
nyolcszázhetvenezer-hétszázkilencvenöt forint önrész fedezetét az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
13./ A Zirc külterületi (1898 hrsz és 2303 hrsz közötti) hivatásforgalmú és vegyes forgalmú 

gyalog- és kerékpárút nyomvonalában érintett 0233/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan 
megvásárlása 

 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását azzal, hogy az ingatlan vételárát 150.000,- Ft összegben jelöljék meg.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
azzal, hogy az ingatlan vételárát 150.000,- Ft összegben jelöljék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

145/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc 0233/1 hrsz-ú ingatlanra vételi 

ajánlatot nyújt be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez kerékpárút építése céljából.  
     Az ingatlan vételárát 150.000,- Ft összegben jelöli meg.   
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ 

pontban meghatározott vételi ajánlat benyújtására a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal      
      2./ pont esetében: 2017. május 31. 
 
 
 
 
14./ A zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodás 

elfogadása 
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 
javasolja az együttműködési megállapodás ebben a formában történő elfogadását. 
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

146/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés mellékleteként 

csatolt megállapodással.  
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett 

megállapodást aláírja.  
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3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban részletezett megállapodás         
– érintett települések polgármestereivel történő – aláírásáról gondoskodjon, valamint az 
aláírást követően azt küldje meg a jelenlegi ellátásban részt vevő valamennyi település 
polgármesterének. 

 
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 
              3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 

    2./ pont esetében: 2017. május 26. 
    3./ pont esetében: folyamatos 

 
 
 
 
15./ A Veszprémi Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján kötött Vagyonkezelési 

szerződés 1. számú módosítása 
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

147/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 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, az 
előterjesztés 1. mellékletét képező Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosítását.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban hivatkozott szerződés 
módosítás aláírására, valamint a vagyonátadással kapcsolatos, esetlegesen szükségessé 
váló jognyilatkozatok megtételére. 

 
 
 



 38 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1./ pontban hivatkozott szerződés 
módosítás vonatkozásában az esetlegesen szükségessé váló technikai jellegű 
kiegészítéseket elvégezze, és a hibákat javítsa. 

 
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 
   3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. május 31., illetve folyamatos 
     3./ pont esetében: folyamatos 
 
 
 
16./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

148/2017.(V.25.) határozata 
          
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2016. évi belső 
ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét 
képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi.  
 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
17./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

149/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők, 

bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 10/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján Sztana Éva, a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja által benyújtott Erdélyi Baráti Kör 
Közhasznú Egyesület támogatására irányuló Nyilatkozatot tudomásul veszi.  

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alaphoz kapcsolódó 2017. 
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére 187.214,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanhétezer-
kettőszáztizennégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Erdélyi 
Baráti Kör Közhasznú Egyesületet (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 
18930469-1-19; képviseli: Horváth István) 2017. évi működésének színvonalas 
megvalósításához. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. napja. A 
támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28. A támogatás kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse 
meg. 

4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontokban említett 
eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 
                3./ pont esetében: 2017. május 31. 
                4./ pont esetében: 2017. május 31. 
 
 
 
19./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
Hozzászólás 
 
Horváth László képviselő elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság ülésén a Zirci 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jelezte, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
anyagilag hozzá kíván járulni a feladat ellátásához. Elnök úrnak mondta, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot az intézmény vezetőjével.  
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Bieberné Réz Ágnes igazgató kifejti, az előző képviselő-testületi ülésen meghozott döntéssel 
kapcsolatban sem előtte, sem utána őt senki sem kereste meg, hogy információt adjon: milyen 
szabályok vonatkoznak rá, mi a pontos feladatuk, mi a felelősségi körük. Ez a nyári napközis 
tábor két és fél hónapon keresztül tart. A mai napon beszélt néhány olyan érintettel, aki az 
elmúlt években vállalt ügyeletet, s döbbenetes volt, ahogy mesélték, hogy tulajdonképpen 
csupa viselkedési zavarral küzdő gyerek van, és kezelhetetlenek. Egyáltalán semmi sem 
kötötte le őket, s erre két és fél hónapon keresztül az intézmény dolgozói, jómaga nem igazán 
tudnak felelősséget vállalni. A mai nap egyik kollégája táppénzes állományba ment, s 
valószínű, hogy 2-3 hónapon keresztül abban is marad. Úgy gondolja, hogy emiatt. Egy másik 
kollégája már két hónappal ezelőtt jelezte, hogy nyáron egy hónap szabadságra megy, és nem 
a pihenés miatt, hanem hogy pénzt keressen. Tehát, már két ember kiesett, s mindkettő 
könyvtáros. Egy könyvtárosa marad, aki a saját munkája mellett a másik két kollégát fogja 
helyettesíteni. A művelődési házban van két közművelődési kolléga, akik ellátják a napi 
feladatokat, készülnek a betyárnapokra, az augusztus 20-i ünnepségre, a bányásznapra. Úgy 
véli, elég nagy felelősség, hogy az intézmény ezt a feladatot két és fél hónapon keresztül 
ellássa. Személy szerint tart tőle, és nem szeretné ennek a felelősségét felvállalni.  
 
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az intézményvezető asszony által elmondottak 
több szempontból is nagyon érdekesek, mivel személyesen is beszéltek egy-két alkalommal a 
táborról és a tervezett helyszínről, s gyakorlatilag azokat a kérdéseket, amelyek akkor 
felmerültek, átbeszélték. Azt szintén elmondta, ahogy a korábbi években, a hivatal részéről 
osztályvezető asszony volt ennek az egész feladatnak a koordinátora, ugyanúgy ebben az 
évben is részt fog venni a feladat ellátásában. A feladat továbbra is az önkormányzatnak 
címzett kötelező feladat, a feladatellátás helyszíneként jelölték meg az intézményt. 
Amennyiben az önkormányzatnak lenne más lehetősége a feladat ellátására, akkor lehet, hogy 
nem ezt a megoldást választanák, de gyakorlatilag más lehetőségük nem igazán van, mivel 
célszerű olyan helyszínt választani, amely egyébként alkalmas arra, hogy ott huzamosabb 
ideig tartózkodjanak a gyerekek. Erre jelen pillanatban az intézmény mindkét épülete 
alkalmas. A felelősség kérdésével kapcsolatban úgy tudja, hogy gyermekkönyvtári részleget 
is működtetnek, s nemcsak szülői felügyelettel látogathatják a gyerekek az intézményt, hanem 
adott esetben a nélkül is. Tudomása szerint az elmúlt években is szerveztek nyári táborokat és 
programokat „Kalandos keddek” címmel, amikor teljes felelősséggel vállalták, hogy viszik 
magukkal a gyerekeket jobbra-balra.  
Arról, hogy milyen deviáns viselkedésű gyerekek vettek részt eddig a táborban, nincs 
információja. Hozzá olyan visszajelzés nem érkezett, hogy bármi probléma lett volna velük, 
de lehet, hogy erről osztályvezető asszony több információval rendelkezik.  
 
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető megjegyzi, nem az összes gyerekre mondhatná, 
hogy deviáns magatartású, s ezt kollégái nevében is kikéri, mivel hivatali dolgozók gyermekei 
szintén lesznek a nyári táborban, mert ők sem tudnak hosszabb ideig szabadságra menni. Igaz, 
hogy volt olyan gyerek, akit az előző évben pótvizsgára készített fel a nyári napközis tanár, 
mert az idejükbe belefért. Ez a gyerek egy kicsit magatartásilag is zavaros volt, s rajta kívül 
még egy rosszabb gyermek volt. Fiúkról beszél, tehát, 1-4. osztályos korosztályról, de 
általánosságban az összes gyerekről ezt nem mondhatná.  
 
Bieberné Réz Ágnes igazgató közbeveti, a listát sem látta még, de egyébként sem ismeri 
egyiket sem. 
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ez ilyen szempontból nem kívánságműsor. Tudomásul 
kell venni, hogy az önkormányzatnak van egy kötelező feladata, amit el kell látniuk, ha teszik, 
ha nem. Aki igénybe kívánja venni a nyári napközi szolgáltatását, befizeti előző hónap 25. 
napjáig a térítési díjat, és semmi akadálya nincsen, hogy a gyermek ott legyen. 1-4. osztályos 
gyermekekről van szó, tehát, a fizikai lehetőségeik még elég korlátozottak a tekintetben, hogy 
a felnőttek ne tudnák őket megfelelő módon kordában tartani. Úgy véli, azok az aggályok, 
amelyek óhatatlanul is felmerültek bennük, onnantól, hogy elkezdik a feladatot, s meglátják, 
mivel jár együtt, semmivé fognak foszlani.  
 
Bieberné Réz Ágnes igazgató említi, hogy humánerőforrást sem tud hozzá biztosítani, mert 
szakmai munka folyik az intézményben.  
 
Ottó Péter polgármester számára kicsit furcsának tűnik, hogy valaki azért el tud menni három 
hónapra táppénzre, mert van egy feladat, amihez nincs kedve. 
 
Bieberné Réz Ágnes igazgató megjegyzi, nem a kedv teszi, mert korábban is volt néhány 
olyan feladat – például a jégpálya-ügyelet –, ami eléggé megalázó volt. Hozzáteszi, eddig 
még egy feladatra sem mondtak nemet, de ezt nem tudják bevállalni. 
 
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, önkormányzati feladatot lát el az intézmény. Úgy 
gondolja, a képviselő-testületnek megvan arra a jogosítványa, hogy feladatokat határozzon 
meg az intézmény számára.  
 
Bieberné Réz Ágnes igazgató úgy véli, nekik is vannak határaik. Szakmai munka, 
könyvkölcsönzés, programok mellett erre most már egyszerűen nincs kapacitásuk. 
Hangsúlyozza, tart a feladattól egy kicsit, ami felelősséggel is jár, mert ha akármelyik 
gyereknek baja esik, őt veszik elő. 
 
Ottó Péter polgármester igazgató úrtól kérdezi, mi a véleménye a gyerekekkel kapcsolatban 
vállalt felelősségről pedagógusként? 
 
Lingl Zoltán képviselő, iskolaigazgató elmondja, a héten testnevelés órán történt úgy egy 
lábtörés, hogy ott volt a kollégája a helyszínen, megengedett dolgot végeztek a gyerekek és a 
szülőben fel sem merült, hogy ezért bárki felelős lehet. Arra kell vigyázni, hogy a gyerekek 
megengedett tevékenységet folytassanak, és a felügyelet meglegyen. Amennyiben lesz egy 
plusz fő, aki folyamatosan felügyeli a gyerekeket, akkor nem merül fel az intézményvezető 
vagy az adott beosztott felelőssége. 
 
 
Dr. Kovács László képviselő kicsit furcsán hallgatta az előző párbeszédet. Azt mindannyian 
tudják, hogy egy kötelezően ellátandó feladatról van szó. Tehát, akár tetszik, akár nem, meg 
kell oldani. Az aggályokkal kapcsolatban úgy gondolja, ez egy szolgáltatás, amit vagy 
igénybe vesz egy szülő, vagy nem. Véleménye szerint a magatartásbeli problémákat illetően 
le kell fektetni egy házirendet – egy szabályzatot –, amit kötelező betartani.  
 
Bieberné Réz Ágnes igazgató közbeveti, egy alsós gyermek sohasem fogja betartani. 
 
Dr. Kovács László képviselő hangsúlyozza, be kell tartani, mert különben nem veheti igénybe 
a szolgáltatást, a szülő pedig oldja meg otthon a gyermek ellátását. Tudja, hogy a világ egy 
kicsit a fejetetejére állt, de ne a gyerekek körül forogjon minden és nekik bármit szabadjon. 
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Ez a baj a mai világgal, s tudja, hogy nagyon nehéz ma az iskolában is fegyelmezni a 
gyerekeket, mert mindenféle személyiségi jogokra hivatkozva lassan már semmit nem lehet 
tenni. Azt mondja, fel kell állítani egy házirendet, egy pontos szabályzatot, amit kötelező 
betartani, s aki nem tartja be, azt hazaviszik.  
 
Kasper Ágota képviselő megjegyzi, lehet, hogy rosszul értelmezte, de a tegnapi döntés az 
volt, miszerint az önkormányzat fedezi egy plusz ember bérét, akinek konkrétan az a feladata, 
hogy ezekre a gyerekekre vigyázzon. Adott esetben kísérje el őket ebédelni.  
Felveti, van más önkormányzati intézmény is, nemcsak a könyvtár, hiszen most már vannak 
jó páran a Reguly Antal Múzeumban is. Véleménye szerint őket szintén be lehet vonni ebbe a 
feladatba, hogy ne csak egy intézményre terhelődjön ez a dolog. Hozzáteszi, ott is van 
pedagógus végzettségű munkatárs.  
 
Ottó Péter polgármester jelzi, az ÁNTSZ felé be kell jelenteni a telephelyet, ahol 
gyakorlatilag a napközis tábor működik. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy adott 
esetben – miután a két intézmény épülete egymáshoz közel van – a Reguly Antal Múzeumba 
átvigyék a gyerekeket, foglalkozásokat tartsanak, programokat szervezzenek nekik. Azonban 
meg kell jelölni egy helyszínt.  
 
Kasper Ágota képviselő szerint fizikai helyszínként rendben van a könyvtár, de a 
személyzetet, aki a gyerekekkel foglalkozik, programot szervez, a két intézmény biztosíthatja. 
 
Ottó Péter polgármester javasolja, a határozati javaslat 3./ pontjába kerüljön be a Reguly 
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház azzal, hogy a tábor helyszínének a Zirc, 
Alkotmány u. 14. szám alatti telephelyet jelöljék ki.  
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

150/2017.(V.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Reguly Antal 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1-4. osztályába járó gyermekek részére, 
a gyermekek biztonságos elhelyezése és napközbeni ellátása érdekében a nyári tanítási 
szünet idejére (június 16. - augusztus 31. időszakra) „Önkormányzati Nyári Napközis 
Tábor”-t szervez az előterjesztésben foglaltak szerint. 

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati Nyári Napközis Tábor” 
működtetéséhez szükséges költségekre legfeljebb 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 
13. mellékletének „Működési tartalék 12. Szociális juttatások önrésze” című előirányzata 
terhére. 

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott 
„Önkormányzati Nyári Napközis Tábor” lebonyolítására felkéri a Reguly Antal Múzeum 
és Népművészeti Alkotóház, valamint a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház 
és Stúdió KB intézmény vezetőjét, valamint helyszínének az intézmény Zirc, Alkotmány 
u. 14. szám alatti telephelyét jelöli ki. 
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4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Zirci Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét az 1./ pontban foglaltak szerint a tábor megszervezéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 
              3./ pont esetében: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter intézményvezető 
                                           Bieberné Réz Ágnes intézményvezető 
   4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző 
Határidő: 1./-3./ pontok esetében: azonnal 
                4./ pont esetében: folyamatos 2017. augusztus 31-ig 
 
 
 
 
20./ ZIRCI BULI – 2017. megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tájékoztatóként tárgyalásra 
alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi 
Kapcsolatok Bizottság javasolja az elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a 
ZIRCI BULI – 2017. megrendezésének támogatásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
22./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról 
 
       Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.   
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci 
Erzsébet Kórház Alapítvány vagyon kezeléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi.  
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23./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2016. évi munkájáról 
 
        Előadó: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci 
Közbiztonsági Alapítvány 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.   
 
 
 
24./ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatokról 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a beszámolót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató 
tudomásulvételét. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.   
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
Ottó Péter polgármester a tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, szép komolyra kerekedett az 
az összeg, amit összességében a benyújtott pályázatokon eddig elnyert az önkormányzat. Úgy 
gondolja, igen komoly feladat elé állítja mindannyiukat. Nem emlékszik, hogy valaha is lett 
volna arra példa az önkormányzat életében, hogy egyszerre ennyi projekt megvalósításának 
álltak volna neki. A megvalósításukhoz kíván sok sikert és kellő kitartást mind a hivatal 
munkatársainak, mind a képviselő-testület tagjainak. Valószínűnek tartja, több alkalommal 
kell majd rendkívüli testületi ülésen döntéseket hozniuk, hogy a folyamatosság biztosított 
legyen a megvalósítás során.  
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc 
Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.   
 
 
 
25./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
 



 45 

Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt 
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
26./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a jelentést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.  
 
 
 
27./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről 
 
       Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott 
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
       Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 
                    Vörös Kálmán bizottsági elnök 
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató 
tudomásulvételét. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott 
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 35 perckor berekeszti. 
 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 
 
                                Ottó Péter                                                         Sümegi Attila 
                               polgármester                                                             jegyző 


